8. Fırat Romatoloji Sempozyumu, 03-05 Eylül 2021, Malatya
BİLİMSEL PROGRAM
03.09.2021 - Cuma
09:00 - 10:30

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Prof. Dr. Yüksel Ersoy

09:00 - 09.30

Romatizmal hastalıklarda göz bulguları

Doç. Dr. Servet Yolbaş

09:30 - 10.00

Romatizmal hastalıklarda deri bulguları

Dr. Ahmet Karataş

10:00 - 10:30

Romatizmal hastalıklarda solunum sistemi tutulumları

Doç. Dr. Erdal İn

10:30 - 11:00

Kahve Molası

11:00 - 12:00

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Eftal Yücel, Prof. Dr. Zühal Altay

11:00 - 11:30

Gut artriti ve hiperürisemi

Doç. Dr. Gezmiş Kimyon

11:30 - 12:00

Psödugut tanı ve tedavisi

Dr. Zeynel Abidin Akar

12:00 - 13:00

Öğle Yemeği

13:00 - 14:30

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu, Prof. Dr. Ali Şahin

13:00 - 13.30

Artritli hastaya yaklaşım

Prof. Dr. Yavuz Pehlivan

13:30 - 14.00

Romatoid artritin eklem dışı tutulumları

Dr. Fatih Yıldız

14:00 - 14:30

Romatoid artrit tedavisi

Prof. Dr. Gökhan Keser

14:30 - 15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Konu: Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standardın Ötesi!
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca
Konuşmacılar: Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu – Prof. Dr. Ali Şahin

15:00 - 15:10

Ara

15:10 - 16:10

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gözde Yıldırım Çetin, Prof. Dr. Süleyman Özbek

15:10 - 15:30

Paraneoplazi: romatizmal hastalıklar taklit eden
kanserler

Doç. Dr. Bünyamin
Kısacık

15:30 - 15:50

Romatizmal hastalıkların ayırıcı tanısında enfeksiyonlar

Dr. Orhan Zengin

15:50 - 16:10

İlaç kullanımı ile ortaya çıkan inflamatuar hastalıklar

Dr. Edip Gökalp Gök

16:10 - 16:30

Kahve Molası

16:30 - 16:10

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin Özgen, Doç. Dr. Raikan Büyükavcı

16:30 - 16:50

İmmünsupresif kullanan hastalarda aşılama önerileri

Dr. Aysun Aksoy
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16:50 - 17:10

Kortikosteroidlere ikincil osteoproz: tanısı ve tedavisi

Dr. Mehmet Nedim Taş

17:10 - 17:20

Gebelik ve laktasyon evresinde anti-romatizmal ilaçların
kullanımı

Dr. Mehmet Şakir Altuner

17:20 - 17:40

İnflamatuar romatizmal hastalıklarda pre-operatif
hazırlık

Dr. Özlem Kudaş

04.09.2021 - Cumartesi
08:30 - 10:00

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat

08:30 - 09:00

Sjögren sendromu

Prof. Dr. Şükran Erten

09:00 - 09:30

Sistemik lupus eritematoz

Prof. Dr. Ali Şahin

09:30 - 10:00

Sistemik skleroz

Prof. Dr. Gözde Yıldırım Çetin

10:00 - 10:30

Kahve Molası

10:30 - 12:00

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Haner Direskeneli, Prof. Dr. İdris Şahin

10:30 - 11:00

Polimiyaljia romatika ve büyük çaplı damar
vaskülitleri

Dr. Barış Gündoğdu

11:00 - 11:30

ANCA ilişkili vaskülitler

Prof. Dr. Kenan Aksu

11:30 - 12:00

Behçet Hastalığı

Prof. Dr. Gülen Hatemi

12:00 - 13:00

Öğle Yemeği

13:00 - 15:00

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatoş Önen, Prof. Dr. Servet Akar

13:00 - 13.30

Spondilartropatilerde gruplandırma ve tanı

Dr. Mehmet Ali Balcı

13:30 - 14.00

Aksiyal ve periferal spondilartropatilerde tedavi

Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu

14:00 - 14:30

Psöriyatik artrit tanı ve tedavisi

Prof. Dr. Umut Kalyoncu

14:30 - 14:40

Ara

14:40 - 15:40

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cemal Bes, Dr. Tülay Yıldırım

14:40 - 15:00

İnflamatuar romatizmal hastalıkları olanlarda
Covid-19 enfeksiyonu: riskler, tedbirler ve tedavi

Dr. Mehmet Emin Derin

15:00 - 15:20

Covid-19 enfeksiyonu sonrası ortaya çıkan
inflamatuar romatizmal hastalıklar

Dr. Lütfi Akyol
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15:20 - 15:40

İnflamatuar romatizmal hastalıkları olanlarda
Covid-19 aşı önerileri

15:40 - 15:50

Kahve Molası

15:50 - 16:50

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Adem Küçük

15:50 - 16:10

Sakroiliit ve entezopatiler

Dr. Sezgin Zontul

16:10 - 16:30

Daktilit ile başvuran hastada yaklaşım

Dr. Samet Karahan

16:30 - 16:50

Romatolojide akılcı ilaç uygulamaları

Dr. Mesuda Seda Aydoğdu

16:50 - 17:30

SÖZEL SUNUMLAR - 1
16:50 - 16:55 - SB-01 Romatoid artritli hastalarda el fonksiyonlarının
değerlendirilmesi
Gizem Cengiz

Dr. Burak Öz

16:55 - 17:00 - SB-02 Romatoid artritli hastalarda kolestatik enzim yüksekliğin
değerlendirilmesi
Fatih Yıldız
17:00 - 17:05 - SB-03 Romatoid artritte ikinci parmak dördüncü parmak oranı (2P:4P)
Mustafa Gür
17:05 - 17:10 - SB-04 Romatoloji Polikliniğinin Bilinirliği: Bir Anket Çalışması
Esra Suay Timurkaan
17:10 - 17:15 - SB-05 Cilt Bulguları ile Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların
Romatizmal Tanı Dağılımının Değerlendirilmesi
Melih Pamukcu
17:15 – 17:20 - SB-06 Koronavirüsün çocuklarda etkisi: multisistemik inflamatuar
sendrom (MİS-C)
Gülçin Otar Yener
17:20 - 17:25 - SB-07 Akut romatizmal ateş: Erişkinlerde erken artrit ile
prezentasyonu
Hakan Apaydın
17:25 - 17:30 - SB-08 Sarkoidozis Keratokonjuktivitis Sikka İle Prezente Olabilir Mi?
Mehmet Fatih Küçük
17:30 - 17:35 - SB-09 Otoimmün hastalıklarda biyolojik tedaviler için kullanılan
aydınlatılmış onam formlarının Türkçe okunabilirlik düzeyleri: Tanımlayıcı bir
çalışma
Gökhan Tazegül
17:35 - 17:40 - SB-11 Mukokutanöz Behçet hastalarında serum histatin-1 ve histatin-3
düzeyleri
Ramazan Fazıl Akkoç
17:40 - 17:45 - SB-12 Anteriör Üveitin Nadir Bir Nedeni: Covid-19
Mustafa Timurkaan
17:45 - 17:50 - SB-16 Tekrarlayan karın ağrısı ve artriti olan Ailesel Akdeniz Ateşi
olgusu: Yanıtsızlık mı?
Abdullah Doğan
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05.09.2021 - Pazar
09:00 - 11:00

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Doç. Dr. Servet Yolbaş

10:20 - 10:40

IgG4 ilişkili hastalıklar

Dr. Rabia Pişkin Sağır

10:40 - 11:00

Kikuchi-Fujimoto hastalığı

Dr. Mustafa Gür

SÖZEL SUNUMLAR - 2
10:40 - 10:45 SB-10 Anti -TNF tedavi öncesinde tüberküloz ve hepatit B serolojisi
taranma oranlarının değerlendirilmesi
Yurdagül Sağır Danacı
10:45 - 10:50 SB-13 Romatoloji hastalarında malignite
Mesude Seda Aydoğdu
10:50 - 10:55 SB-14 İnflmatuar Spondiloartropati İle karışan Osteoartrit vaka sunumu
ve literatür derlemesi
Neşe Çabuk Çelik
10:55 - 11:00 SB-15 Akromegali hastalarında sarkopeni ve kırılganlık
Kader Uğur
11:00 - 11:30

KAPANIŞ
Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, Doç. Dr. Servet Yolbaş
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KONUŞMA METİNLERİ
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SS-01

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA DERİ BULGULARI
Ahmet Karataş
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

Romatizmal hastalıklar sistemik tutulumla

olarak görülen chilblain ise el ve ayak parmaklarında,

giden inflamatuar hastalıklardır. Bu hastalıklarda

yüzde mor-kırmızı lekeler, papüller ve plaklar ile

tutulum alanlarından biri de deridir. Deri bulgularının

kendini gösterir. Akut kutanöz lupus eritematoz

varlığı hem tanı hem de tedavi açısından ayrı bir öneme

hastalığın aktivitesi hakkında bilgi vererek farklı organ

sahiptir. Çünkü bu bulgular henüz tanısı koyulamamış

tutulumları olabileceğine işaret edebilir. Subakut

sistemik otoimmün bir hastalık ile ilgili önemli ipuçları

kutanöz lupus eritematoz daha hafif sistemik klinik

sağlayabilir.

belirtilere işaret edebilir. Bunun dışında Raynaud

Deri bulgularının zenginliği tanısal aşamada

fenomeni, livedo retikülaris, eritromelalji, alopesi, ağız

romatoloğun işini zorlaştırmaktadır. Deri döküntüsü ile

ülserleri ve vaskülit/vaskülopati gibi hastalığa özgül

gelen bir hasta psöriatik artrit gibi seronegatif bir

olmayan deri bulguları da görülebilir. Sıklıkla hastalık

hastalığa işaret edebileceği gibi, sistemik lupus

alevlenmesine işaret etmektedirler.

eritematozus

(SLE),

sistemik

skleroz

(Ssk),

Göz kapakları ve periorbital alanda ödem ve

dermatomiyozit (DM) veya vaskülit gibi farklı hastalık

mor-menekşe renginde (heliotrope) döküntü; yüz,

gruplarına işaret edebilir.

boyun ve üst gövdede eritem; ve eklemlerin üzerinde

Sistemik lupus eritematoz ve DM’de görülen

morumsu papüller, periungual telenjiektaziler, parmakta

gibi birçok lezyon dermal-epidermal bileşkede bulunur.

hiperkeratoz ve dizestezi DM tanısına işaret eden önemli

Muhtemelen yoğun lenfositik inflamasyon nedeniyle

deri bulgularıdır.

belirgin parlak pembe veya morumsu bir renkte prezente

Sklerodermayı lokalize ve yaygın olmak üzere

olmaktadır. Fotosensitivite, en çok SLE ve DM’nin

iki başlıkta inceleyebiliriz. Lokalize skleroderma

malar eritemini düşündürse de, diğer bağ dokusu

(morfea) genişleyen, sertleşmiş, pembe veya bazen

hastalıklarında da görülebilir. SLE deri bulguları

leylak

bakımından en zengin romatizmal hastalıklardan

dispigmentasyon bırakan, şekil bozukluğuna, eklem

birisidir. Hastalığa özgül deri bulguları akut, subakut ve

kontraktürlerine ve cilt ülserasyonlarına yol açabilen bir

kronik kutanöz bulgular olarak sınıflandırılmıştır. Akut

plak ile kendini gösterir. Buna karşılık, yaygın formlar

kutanöz lupus lokalize ve yaygın şekilde görülebilir.

olan sınırlı ve diffüz sistemik sklerozda ise simetrik,

Lokalize formu malar veya 'kelebek' döküntüsü ile

ilerleyici,

kendini gösterir. Güneş ışınları lezyonları provoke eder.

telenjiektazi, kalsinozis kutis gibi kutanöz bulgular

Tipik bulgusu yanaklar, alın, çene ve boynun V

görülmektedir.

şeklinde,

gode

merkezi

bırakmayan

olarak

yara

ödem,

benzeri

sklerodaktili

bölgesinde simetrik eritem ve ödem olup ancak

Keratoderma blenorrhagicum, sirsinata balanit,

nazolabial kıvrımları korunmuştur. Bunun dışında halka

oral aft ve tırnak değişiklikleri reaktif artrit hakkında

şeklindeki psoriasiform plakları subakut kutanöz lupus

ipucu sağlayabilir. Romatoid artritte papüller, plaklar,

eritematoz ve neonatal lupus eritematoza işaret

nodüller,

etmektedir. Kronik lezyonlardan olan diskoid lupus

gangrenozum/Felty ülserleri dahil olmak üzere deri

eritematozda skar ve dispigmentasyon görülmektedir.

bulguları oldukça değişkendir.

vaskülit/Bywaters lezyonları,

piyoderma

Daha nadir kronik kutanöz bulgulardan biri olan lupus

Ateş yüksekliği olan bir hastada kırmızı-pembe

profundusta derin palpe edilebilen nodüller veya derinin

makül ve hafif ödemli papül şeklinde deri bulgularının

deplese olması gibi lipodistrofi görülmektedir. Nadir

görülmesi erişkin still hastalığı için önemli ipuçlarıdır.
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Diğer taraftan ateş yüksekliği olan bir hastada eritema

kıvrımı kapiller değişiklikler, psöriasis lezyonlar,

marginatum görülmesi akut romatizmal ateş için bir

purpurik döküntüler, livedo retikülaris gibi geniş

ipucu olabilir.

yelpazede görülen deri bulgularını ve daha nadir

Ağız ve göz kuruluğu olan bir hastada purpura,

mukokutanöz bulgular için sistem incelemesini ve fizik

ürtiker, anüler eritem, eritema multiforme, eritema

muayeneyi

perstans,

dermatolog ile işbirliği içinde olmalı ve gerekirse

eritema

nodozum,

cheilosis

Sjögren

tam

olarak

halinde

lezyondan

ülser, eritema nodozum, tromboflebit, püstül, pyoderma

bulgular tanısal aşamada fayda sağladığı gibi hastalık

benzeri lezyonlar akla Behçet hastalığını getirmektedir.

aktiviteleri hakkında da bilgi verebilir.

olarak,

bir

romatolog,

düşünmelidir.

şüphe

sendromuna işaret eden deri bulgularıdır. Oral ve genital

Sonuç

biyopsi

yapmalı,

Böylelikle

deri

mukozal

erozyonlar veya ülserler, alopesi, sklerodaktili, tırnak

SS-02

GUT ARTRİTİ VE HİPERÜRİSEMİ
Gezmiş Kimyon
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Hatay
Giriş:

Gut

hastalığı

monosodyum

ürat

tutulumu tipiktir ve podogra olarak adlandırılır. Ağrı

kristallerinin eklem, kıkırdak, tendon veya yumuşak

gece ve sabah saatlerinde başlayabilir, hızlı pik yapar ve

dokularda birikmesiyle ortaya çıkan inflamatuar bir

1-2 hafta içerisinde tamamen düzelir. Tedavi edilmeyen

hastalıktır. Sıklıkla erkeklerde ve 40-50 yaş civarında

gut hastalarında oligoartiküler veya poliartiküler

başlar. Kadınlarda menapoz sonrası dönemde, ileri

tutulumda görülebilir. Tofüslü evrede ise eklemde

yaşlarda görülebilir.

deformiteler gözlenebilir.

Hiperürisemi serum ürik asit (ÜA) düzeyinin

Tanı: Gut tanısı tipik öykü ve serum ÜA

erkeklerde 7 mg/dl, kadınlarda 6 mg/dl’nin üzerinde

yüksekliği ile kolaylıkla konulabilir. Atak sırasında ÜA

olmasıdır. Serum veya plazma ürat konsantrasyonun 6.8

seviyesinin normal olması tanıyı dışlamaz. Tanıda altın

mg/dl’yi geçmesi ürat doygunluğunun sınırı kabul edilir

standart ışık mikroskobunda çift kırıcılık gösteren ürat

ve ÜA dokularda birikmeye başlayabilir. Hiperürisemi

kristallerinin saptanmasıdır. Ayırıcı tanıda septik artrit,

gut için bir ön koşuldur ama her hiperürisemi de gut

spondiloartritler, romatoid artrit, diğer kristal artrit gibi

hastalığı gelişmeyebilir. Hiperürisemi gut, nefropati,

hastalıklarla ayrımı yapılmalıdır. Gut hastalığı tedavi

kadiyovasküler hastalık, artmış mortalite ile ilişkilidir.

edilmediğinde

Yaş, cinsiyet, etnik köken, diyet, ilaçlar ve genetik

nefropatisi, ürik asit taşları ve kardiyovasküler hastalık

faktörler

risk artışına neden olabilir.

hiperürisemi

için

risk

faktörleridir.

Hiperürisemi düzeyi ne kadar yüksek ve süre ne kadar
uzunsa gut riski o kadar artmaktadır.
Gut

hastalığı

4

evreden

eklem

deformiteleri

dışında

ürat

Tedavi: Tedavide diyet, kilo kontrolü ve
egzersiz önerilmelidir. Tedavi atak ve profilaktik tedavi

oluşmaktadır:

şeklindedir.

Atak

tedavisinde

nonsteroid-

asemptomatik hiperürisemi, akut gut artriti, interval

antiinflamatuvar ilaçlar, steroid ve kolşisin kullanılır.

dönemi ve kronik tofüslü gut evresidir. Akut gut artriti

Ürat düşürücü tedavi genellikle allopurinol veya

sıklıkla alt extremite eklemlerinin etkilendiği özellikle

febuxostat gibi xantin oksidaz inhibitörleri ile yapılır.

1. metatarsofalangeal (MTF) eklem, midtarsal eklemler

Ürikozürik

ve ayak bileklerinin tutulduğu monoartiküler, oldukça

seçenekleridir.

ilaçlar

ve

ürikazlar

diğer

tedavi

ağrılı, kızarık artrit atakları şeklindedir. 1. MTF
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SS-03

PSÖDOGUT TANI VE TEDAVİSİ
Zeynel Abidin Akar
SBÜ, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Diyarbakır
Giriş: Kalsiyum pirofosfat depo hastalığı

CPDD, tüm ırklarda yaşlanma ile birlikte

(CPDD), özellikle eklem kıkırdağı ve fibrokartilaj

ortaya çıkan yaygın bir durumdur. 65 yaş üstü

başta olmak üzere eklemlerde ve çevresinde

hastaların dahil edildiği 1070 hastanın batın-pelvis

kalsiyum

bilgisayarlı

tomografik

retrospektif

bir

pirofosfat

birikmesinden

dihidratın

kaynaklanan

(CPPD)

metabolik

bir

taramasını

çalışmada,

kondrokalsinoz

etkilenmesine rağmen, hemen hemen her eklem

saptanmıştır. 85 yaş üzeri kişilerin yaklaşık

CPDD tarafından tutulabilir. CPDD, sekonder

%50'sinde kondrokalsinozun radyolojik kanıtı

osteoartritin

McCarty

vardır. CPDD'li 25.157 hastayı içeren bir kesitsel

sınıflamasına göre, CPDD'nin en yaygın beş

çalışmada, CPDD ile en güçlü pozitif ilişkiler

sunumu aşağıdaki gibidir:

aşağıdaki gibidir: hiperparatiroidizm ( [OR] 3.35),

sık

nedenidir.

%21.1

pubis

artropatidir. Diz, el bileği ve kalça en sık

en

prevalansı

simfizis

içeren
olarak

• Asemptomatik CPDD

gut (OR 2.82), osteoartrit (OR 2.26), romatoid

• Akut Psödogut

artrit (OR 1.88) ve hemokromatoz (OR 1.87). Ek

• Psödo-osteoartrit

olarak, osteoporoz (OR 1.26), hipomagnezemi (OR

• Psödo romatoid artrit

1.23), kronik böbrek hastalığı (OR 1.12) ve

• Psödo nöropatik artrit.

kalsiyum takviyesi (OR 1.15) arasında pozitif

CPDD'li hastalar, akut atak veya kronik

ilişkiler görüldü. Proton pompası inhibitörleri ve

artropati semptomlarına bağlı olarak önemli

loop diüretikleri kullanımı ile negatif korelasyon

morbidite yaşayabilirler. CPDD'nin tedavisi, daha

görüldü.

fazla eklem hasarını önlemek için önemlidir, ancak

Tanı: Akut psödogout tanısı, tutulan eklem

oluşan hasarı geri çeviremez. CPDD'nin gelişimi

sıvısının

için kesin mekanizma bilinmemekle birlikte,

incelenmesiyle konur. Kristaller eşkenar dörtgen

yaşlanma ve genetik faktörler sonucunda adenozin

şeklindedir, zayıf bir şekilde pozitif olarak çift

trifosfat

kırılımlıdır ve görülmesi zordur.

yıkımına

bağlı

olarak

eklemlerde

polarize

ışık

mikroskopunda

inorganik pirofosfat birikmesinden kaynaklandığı

Tedavi: Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar

düşünülmektedir. Kıkırdak matriksinde meydana

(NSAID'ler) veya bazen düşük doz prednizon,

gelen değişiklikler, CPPD birikiminde önemli bir

CPDD bağlı kronik artropatiler için faydalı olabilir.

rol oynayabilir. Nadiren genetik bozuklukların da

Akut atak tedavisi, NSAID'lerin kullanımı da dahil

CPDD gelişiminde etkili olabileceği bildirilmiştir.

olmak üzere gut tedavisine benzerdir.
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SS-04

ROMATOİD ARTRİT EKSTRA ARTİKÜLER BULGULARI
Fatih Yıldız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD
Giriş: Romatoid artrit (RA), etiyolojisi tam

hastalarda da görülebilir. Romatoid vaskülit; Şiddetli

bilenmeyen, eroziv sinovit ile karakterize ve özellikle

hastalık, romatoid nodülü ve yüksek RF titresi olan

periferik sinovyal eklemleri tutan, eklem dışı bulguların

hastalarda vaskülit riski artmıştır. Romatoid vaskülitin

eşlik ettiği, simetrik tutulduğu, otoimmün, kronik,

patolojik bulgusu panarterittir ve immün kompleks

multisistemik

sinovyada

aracılığıyla olmaktadır. C2, C4 düzeyleri azalır ve

inflamasyonla başlar ve sinovyal hücre proliferasyonu

tutulan arterde IgG, IgM, C3 birikimi söz konusudur. En

ile sinovyada pannüs oluşturarak kıkırdak, kemik ve

çok kas, sinir, kalp ve GIS damarlarını tutar ve değişik

diğer komşu dokularda yıkıma neden olmaktadır.

klinik bulgulara neden olur.

İnflamatavur artritler arasında en sık görülen hastalıktır.

vasküler yapı bildirilmiştir.

bir

hastalıktır.

Hastalık

RA kadınlarda daha sık görülür ve kadın erkek oranı;
2/1-4/1’dir. Yaş arttıkça cinsiyet farkı azalmaktadır.
Çeşitli

toplumlarda

prevelansı

%0,3-5

arasında

değişmektedir. Yıllık insidansın 1000 de 0,2-0,4
arasında olduğu bildirilmiştir.

A)

Endarteritis

RA’da

obliterans,

tirnak

üç
ve

tip

parmak

infarktlarından sorumludur.
B) Lökositoklastik vaskülit, palpable purpuraya yol
açar.
C) Poliarteritis nodozaya benzeyen nekrotizan vaskülit

Klinik: Hastaların %50-70’i kronik, %15’inde

ise malign RA olarak bilinen nadir ancak ciddi bir

akut,%15-20’sinde ise subakut başlangıç görülür. RA

durumdur ve sinir sistemi, barsak ve diğer ana

genellikle yavaş ve sinsi şeklinde başlayan kronik,

organlarda bile infarkt olabilir.

simetrik bir poliartrittir. RA’da ilk etkilenen eklemler

Vaskülit

distal

arterit

bulgusu

splinter

genellikle parmak eklemleridir ve ağrı ve şişlik ile

hemarojiden gangrene kadar değişebilir. Piyoderma

kendini gösterir. Daha sonra diğer eklemler etkilenir.

gangrenozun,

Başlangıç şekli artiküler veya ekstra artiküler olabilir.

organlarda arterit, palpabl purpura ile presente olabilir.

periferik

nöropati,

perikardit,

iç

Ekstraartiküler Bulgular:

Vasküliti olan çoğu hasta seropozitiftir ve HLA DR-4

Deri bulguları; En sık görülen deri bulgusu

sıklığı artmıştır.

subkutan romatoid nodüllerdir. RA eklem dışı iki farklı

Göz bulguları; Keratokonjunktivitis sikka

patoloji ile kedini gösterir, romatoid nodül ve vaskülittir.

RA’da %10-35 oranında görülen en sık göz bulgusudur.

Romatoid nodüller sert, ağrısız, mobil ve 2 cm olabilen

Bununla beraber, sklerit, episklerit, üveit, ülseratif

yuvarlak kitlelerdir. Periosta yapışık olmasına rağmen

keratit ve skleromalazi perforans diğer göz bulgularıdır.

kemiğin derinliği ile ilişkisi yoktur. Genellikle belirti

Akciğer Bulguları: RA’da akciğer tutulumu

vermezler. Genellikle ön kol ekstansör yüzünde olduğu

sıktır ve mortaliteyi artıran faktördür. En sık plevral

gibi basınca maruz kalan bölgelerde görülür. Dirsek,

effüzyon olmak üzere, fibrinöz plevrit, progresiv

parmak eklemleri, iskial ve sakral prominenslerin

interstisiyel fibrozis, bronşiyolitis obliterans, foliküler

üstünde oksipital deri ve aşil tendonunda görülürler.

bronşiyolit, pnömoni, pulmoner arterit, hiperviskosite

Hastaların %25-30’unda görüldüğü bildirilmiştir. Bu

sendromu, ilaç

romatoid nodüller sadece deri değil nadir de olsa

pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı kor pulmonale,

akciğer, dalak ve kalp gibi organlarda da görülebilir.

küçük hava yolu hastalığı, parankimde akciğer

Genellikle ileri evrede, RF pozitif ve şiddetli hastalığı

nodülleri, subplevral nodülün rüptürü sonucunda

olan hastalarda görülür. Çok nadir de olsa seronegatif

bronkopulmoner fistül ve buna bağlı pnömotoraks,

reaksiyonu,

infeksiyon,

malinite,

9
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ampiyem

görülebilir.

Eklem

tutulumu

olmadan

pulmoner tutulum olabilir. Sülfasalazin (SSZ), altın,

HM, vaskülit, bacakta ülser, deride pigmentasyon gibi
şiddetli sistemik bulgular mevcuttur.

penisilamin ve Metotreksat (MTX)’e bağlı akciğer
toksisitesi görülmektedir.

Böbrek bulguları; RA’nın direkt böbrek
tutulumu çok nadirdir. Böbrek tutulumu varsa genellikle

Kardiyovasküler

bulguları;

kronik RA’nın bir komplikasyonu olan amiloide ya da

Genellikle perikardit şeklinde tutulum gösterir. Çoğu

kullanılan ilaçlara bağlıdır. Hastalıkta kullanılan NSAİİ

zaman

intersitisyel nefrit ve papiller nekroz yapabilir. Hastalığa

perikardit

hastalarda

sistem

asemptomatiktir.

ekokardiyografi

ile

Asemptomatik
%50

oranında

bağlı %3-5 oranında sekonder amiloidoz gelişebilir.

perikardiyal effüzyon tespit edilmiştir. Genellikle

Amiloidoz AA tipindedir. Primer amiloidozdan en

seropozitif nodüllü erkek hastalarda görülür. Nadiren,

önemli farkı sinovial tutulum yapmamasıdır. Hafif fokal

tamponad, konstriktif perikardit, miyokarda ve kapakta

glomerüloskleroz, membranöz nefropati nadir olmakla

nodüller gelişip bunların neden olduğu, sağ kalp

beraber

yetmezliği, kapak işlev bozukluğu, emboli, aritmi,

kullanılan altın tuzları, D-penisilinamine bağlı nefrotik

kardiyomyopati nadir görülen bulgulardır. Mitral (en

sendrom ve siklosporine bağlı kronik interstisyel nefrit

sık) kapak disfonksiyonuna neden olan endokardiyal

gelişebilir.

tutuluma bağlı valvüler nodül ve vejetasyonlar, koroner
arterit

ve

buna

iskemik

tanımlanmıştır.

Ayrıca,

Nörolojik bulgular; Santral ve periferik sinir
sistemi tutulumu ile beraber servikal bölge tutulumuna

gelişebilmektedir. RA’lı hastalarda dislipidemi ve buna

bağlı nörolojik lezyon ve otonom nöropati gelişebilir.

bağlı erken ateroskleroz ile koroner arter hastalığı

Ancak tutulum daha çok periferik sinir sistemi ile

(KAH) riskinde artış gösterilmiştir. RA’lı hastalarda

ilgilidir. Tuzak nöropatileri ve vaskülite bağlı sinir

klinik

tutulumları

yetmezliğin

kalp

hastalarda

hastalığı

koroner

bağlı

bazı

en

sık

nedeni

aterosklerozdur.

şeklindedir.

Femoral,

fibula

başında

peroneal, posterior tibial sinir sıkışmaları nedeniyle

Hematolojik sistem bulguları; En sık anemi

kompresyon nöropatileri gelişebilir. Altın, klorokin

görülür ve hastalığın şiddetine, süresine ve aktivitesine

tedavisine bağlı periferik nöropati gelişebilir. Santral

bağlı olarak sıklığı değişmektedir. Kronik hastalık

sinir sistemi tutulumu nadirdir. Fakat vaskülit veya

anemisi

romatoid nodüllerin yerleşimine bağlı klinik bulgular

genellikle

normokrom-normositer

olup

inefektif eritropoeze bağlıdır ve çoğu zaman hastalığın

gelişebilir.

aktif dönemlerinde görülmektedir. IL-1, TNF-α ve INF-

Gastrointestinal ve karaciğer bulguları;

γ gibi inflamatuar sitokinlerin kemik iliğini deprese

RA’ya bağlı herhangi bir anormallik yoktur. Kullanılan

etmesi ve eritropoetin düşüklüğü ile eritropoetin

NSAİİ’ye bağlı gastrik ve peptik ülser, Karaciğer

direncin kronik hastalık anemisinde etken faktörler

enzimleri bozukluğu görülebilir. Karaciğer enzim

olduğu düşünülmektedir. Bazen beslenme bozukluğuna,

yüksekliği ilaç kesilince genellikle düzelir. Kullanılan

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ)’nin demir

diğer ilaçların yan etkilerini kontrol etmek açısından

emilimini bozmasına ve Gastro intestinal sistem (GİS)

aralıklarla Karaciğer enzimleri değerlendirilmelidir.

kanamalarına bağlı demir eksikliği, MTX kullanımına

Aktif hastalıkta AST ve ALP yüksek olabilir. Ancak

bağlı folik asit ve vitamin B12 eksikliğine bağlı anemi

inflamasyonun gerilemesi ile normale döner. Histolojik

de görülebilir. Aynı zamanda pernisiyöz anemi de

olarak karaciğer biyopsisinde; non-spesifik periportal

RA’da görülebilir. İmmünsüpresifler, altın, penisilamin,

mononükleer hücre infiltrasyonu görülür.

SSZ

tedavisine bağlı trombositopeni

görülebilir.

Ekstraartiküler Tutulum ve Tedavileri:

Hastaların %1’inde görülen Felty sendromunda ciddi

Vaskülit, miyozit; yüksek doz Kortikosteroid (KS) ve

eklem hasarı, romatoid nodül, nötropeni, ateş, LAP,

Siklofosfamid ve/veya Ritüksimab (RTX), idame
tedavide Azatiopürin yardımcı tedavi olarak İVİG
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düşünülebilir. Akciğer tutulumu; Düşük doz KS ve

5.

G Ital Dermatol Venereol. 2018;153(2):243-255.

Siklofosfamid-RTX. Episiklerit; Lokal tedavi. Sklerit;
KS, gerekirse pulse KS. Kalp tutulumları; düşük doz KS

6.

2014;74(2):158-65.

Kaynaklar:
Sparks JA. Rheumatoid Arthritis. Ann Intern Med.

7.

Croia C, et al. One year in review 2019: pathogenesis of
rheumatoid

arthritis.

Clin

Exp

Rheumatol.

Feb;27(2):136-140.
8.

Giles JT. Extra-articular Manifestations and Comorbidity
in Rheumatoid Arthritis: Potential Impact of PreRheumatoid

Arthritis

Prevention.

Clin

Ther.

2019;41(7):1246-1255.
4.

Nakamura T. Amyloid A amyloidosis secondary to
rheumatoid arthritis: pathophysiology and treatments.

2019;37(3):347-357.
3.

Liao KP. Cardiovascular disease in patients with
rheumatoid arthritis. Trends Cardiovasc Med. 2017

2019;170(1):ITC1-ITC16.
2.

Assayag D, et al. Rheumatoid arthritis associated
interstitial lung disease: a review. Medicina (B Aires).

ve İVİG (miyokardit) dir.
1.

Lora V, et al. Skin manifestations of rheumatoid arthritis.

Clin Exp Rheumatol. 2011;29(5):850-7.
9.

DeQuattro K, Imboden JB. Neurologic Manifestations of
Rheumatoid Arthritis. Rheum Dis Clin North Am.
2017;43(4):561-571.

Sayah A, English JC 3rd. Rheumatoid arthritis: a review
of the cutaneous manifestations. J Am Acad Dermatol.
2005;53(2):191-209; quiz 210-2.

SS-05

ROMATİZMAL HASTALIKLARIN AYIRICI TANSINDA ENFEKSİYONLAR
Orhan Zengin
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Gaziantep

Enfeksiyöz

otoimmun

görülen cilt lezyonları, ateş ve laboratuar bulguları

romatolojik hastalıklar arasında yakın bir ilişki

tanısal karışıklığa neden olabilir. Fatal seyri de olan

bulunmaktadır.

etkenlerinin

hastalığın erken tanı ve tedavisi önemlidir. Diğer

romatolojik hastakların patogenezinde rol almaları

enfeksiyon etkenleri de hastalık seyri sırasında klinik

bunun bir örneğidir. Diğer taraftan enfeksiyonların seyri

özellikleri gereği otoimmun hastalıkları ayırıcı tanısında

sırasında

fenomen

yer almaktadır. Bunlardan ilki ülkemizde sık görülen

görülmektedir. Dolayısıyla bu durum romatizmal

brusellozdur. Brusella artritin yanında sakroiilit ve

hastalıklarla karışmalarına yol açabilir. Tedavilerinin

spondilite

çok farklı olması nedeniyle romatizmal hastalıkların

ülkemizde halen önemli bir enfeksiyöz ajandır.

ayırıcı tanısında enfeksiyöz kökenli hastalıkları ekarte

Tüberküloz seyrinde

etmek büyük önem arz etmektedir. Genel olarak hasta

artrit, spondilit, daktilit ve aortit görülebilir (1-3).

da

Bazı

cok

hastalıklar

ve

enfeksiyon

sayıda

otoimmun

klinik olarak değerlendirildiğinde atipik semptomlarla
başlangıç varsa enfeksiyonlar düşünülmelidir.

neden

olabilmektedir.

Tüberküloz

da

klasik semptomların yanısıra

Diğer taraftan; bir spiroket enfeksiyonu olan
lyme hastalığının artritin yanında, nörolojik bulgular ,

Ayırıcı tanıda ilk akla gelen septik artritlerdir.

kardiak tutulum ve SLE benzeri bir tablo yapabilmesi

Septik artritlerin en sık etkenleri gram pozitif

dikkat çekicidir. Parvovirus B19 simetrik poliartrit

bakterilerdir. En sık tutulan eklem ise dizdir. Eklem

yapaması ve bazen kronikleşmesi RA ile karışmasına

ponsiyonu ile sıvı analizi ve kültürü temel tanı

neden olmaktadır. Hepatotrafik virusler immunkomleks

yöntemidir. Artritle prezente olan diğer bir enfeksiyöz

oluşumu, antikor üretimi ile birlikte vaskülit ve artrite

hastalık ise enfektif endokardittir. Enfektif endokarditte

neden olmaktadır. HIV virusu antikor üretimi ile birlikte
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bağ

doku

hastalıklarına

benzer

bir

tablo

health

district

1982e1991.

Ann

Rheum

Dis

oluşturabilmektedir. Fungal artritler ender görülmekle

1999;58:214e9.

birlikte, artrit yanında eritema nodozum ve döküntü gibi

2. Çalık Ş, Gökengin AD. Human brucellosis in Turkey:

bulgulara seyredebilirler. COVİD 19 enfeksiyonu seyri

A review of the literature between 1990 and 2009. Turk

ve sonrasında antikor üretimi, tromboz, artrit, İTP ve

J Med Sci 2011;41(3):549-55.

vaskülit gibi otoimmun patolojilere yol açmaktadır (4-

3. Adhi, F., Hasan, R., Adhi, M., Hamid, S. A., Iqbal,

6).

N., & Khan, J. A. (2017). Poncet’s disease: two case
Sonuç

romatizmal

olarak

hastalıklar

karışabilmektedir.

enfeksiyöz
sıklıkla

Şüpheli

hastalıklar
tanısal

hastalarda

ve

olarak

enfeksiyöz

reports. Journal of medical case reports, 11(1), 1-5.
4. Shapiro ED. Lyme disease. N Engl J Med
2014;370:1724e31.

hastalıklar için gerekli testler yapılmalı ve sonuçlar

5. Yin J, Redovich J. Kinetic Modeling of Virus Growth

dikkatle

in Cells. Microbiol Mol Biol Rev 2018; 82: e00066-17.

değerlendirilerek

hastaların

tedavileri

düzenlenmelidir.

6. Liu, Y., Sawalha, A. H., & Lu, Q. (2021). COVID-19

Kaynaklar

and

1. Weston VC, Jones AC, Bradbury N, et al. Clinical

autoimmune

diseases.

Current

Opinion

in

Rheumatology, 33(2), 155.

features and outcome of septic arthritis in a single UK

SS-06

İMMÜNSUPRESİF KULLANAN HASTALARDA AŞILAMA ÖNERİLERİ
Aysun Aksoy
Tatvan Devlet Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Bitlis

Bağışıklama, çocuklar kadar erişkinler için

sırasında aşılanma, seyahat bilgileri sorgulanmalı

de enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en

ve uygun aşılamalar planlanlanmalıdır. İnaktif

kolay ve ekonomik yoludur. Dünyada yaşlı

aşılar yapıldıktan ≥2 hafta sonra IS tedavilere

nüfusun giderek artması ile gerek çocukluk

başlanması uygun olmakla birlikte çoğunlukla bu

döneminde yapılan aşıların devamı olarak gerekse

mümkün olmamaktadır. IS tedavi almakta olan

de erişkin yaş gurubuna özgü aşılamalarla

hastalarda

erişkinlerde

gelişen

pnömokok, tetanos, hepatit A/B, HPV gibi) inaktif

mortalite/morbidite, iş gücü kaybını azaltmak

aşıların uygulanması güvenlik açısından herhangi

mümkündür. Romatolojik hastalığı olan bireylerde

bir

hastalık patogenezi ve/veya kullanılan ilaçların

cevabının gelişebilmesi için mümkünse hastaların

etkisi ile gelişen immunsupresif (IS) durum aşı ile

remisyonda ve düşük doz immunsupresif tedavi

önlenebilen enfeksiyonların bu hastalarda daha sık

altındayken aşılanması önerilmektedir. İnaktif

ve komplikasyonla seyretmesine yol açmaktadır.

aşılar için Rituksimab dışındaki IS tedavilere ara

Bu durumda da aşılama önem kazanmaktadır.

verilmesi

enfeksiyonlara

bağlı

(mevsimsel/pandemik

problem

için

oluşturmazken,

bir

öneri

influenza,

uygun

antikor

bulunmamaktadır.

Romatolojik hastalığı olan bireylerde

Rituksimab içinse tedaviye başlamadan 4 hafta

aşılama ile ilgili romatologlara önemli görev

önce ya da en son dozdan 6 ay sonra aşılanma

düşmektedir; mümkünse hastanın ilk başvurusu

immunojenisite

için

uygun

zaman

olarak
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önerilmektedir.

Metotreksatın

pnömokok

ve

kullanımının yaygınlaşması ile canlı aşı yerine

cevabını

gösteren

rekombinant aşı önerilmektedir. Ek olarak, riskli

çalışmalar olmasına rağmen ilaca ara vermek için

bölgelere seyahat edecek kişilerde aşılanma için

mevcut rehberlerde bir öneri bulunmamaktadır.

enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile risk/fayda

aşı

influenza

azalttığını

İmmunsupresif tedaviye başlamadan ≥4
hafta önce canlı aşıların yapılması için uygun

değerlendirmesi yapılarak ilaca ara vermek/pasif
immunizasyon ve/veya aşılama planlanabilir.

zaman olmakla birlikte eğer hasta IS tedavi

Kısacası; enfeksiyonlar, immunsupresif

altındaysa canlı aşılar hastalığa yol açabileceği için

hastaların en sık mortalite sebeplerinden biridir ve

önerilmemektedir.

enfeksiyon

Son

yıllarda

tofasitinib

seyrinde hastaların

IS tedavileri

tedavisinin yaygınlaşması ve bu hastalarda artmış

aksamakta, hastalık aktivitesinin kontrolü de

zoster riski sebebi ile düşük doz IS tedavi altında

zorlaşmaktadır.

tofasitinib başlamadan önce herpes zoster canlı aşı

düzenli

için öneriler bulunmakla birlikte FDA tarafından

planlanması hastaların prognozunun iyileştirilmesi

onaylanan

açısından önemlidir.

rekombinant

SS-07

zoster

aşısının

Hastaların

olarak

takipleri

aşıların

sırasında

sorgulanması

ve

Steroide Bağlı Osteporoz Tanı ve Tedavisi
Mehmet Nedim Taş
Mardin Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Mardin

Sentetik

glukokortikoidler

birçok

hastalığın tedavisinde önemli bir role sahip

daha fazla kemik kalitesinde azalma ve kırık
riskinde artış oluşur.

olmakla birlikte birçok yan etkiye de yol

Dünya çapında yetişkin popülasyonun

açmaktadır. Bu yan etkilerin başında osteoporoz

%1’i yaşamlarının bir döneminden3 aydan daha

gelmektedir. Sekonder osteoporozun en başta gelen

uzun süre steroid kullanımına maruz kalmaktadır1.

nedeni kronik steroid kullanımıdır ve bu durum 2.5

Bunların %30-50’sinde steroide bağlı osteoporoz

mg/gün prednizolon eşdeğeri düşük dozlarda bile

gelişmekte, kalça kırık riski %60 ve omurga kırık

oluşmaktadır.1 Bu yan etki iyi bilinmesine rağmen

riski de %160 artmaktadır3.

steroid kullanan hastaların izlem ve tedavilerinde

osteoporozda öncelikli olarak trabeküler kemikler

birçok aksaklık yaşanmaktadır. Steroide bağlı

etkilenir ve bu durum daha çok tedavinin ilk birkaç

osteoporozda önce hızlı kemik rezorpsiyonuna

ayında oluşur. Benzer şekilde kırık riski de daha

bağlı BMD (Bone Mineral Density)’de azalma;

çok tedavinin ilk aylarında oluşur ve en çok

sonrasında

ve

vertebra risk altındadır4. Günlük steroid dozu ile

progresiv seyirli bozukluk oluşur2. Steroide bağlı

kırık riski ve kümülatif doz ile BMD düşüşü

osteoporozda, aynı yaş ve cinsiyetteki hastalarda

arasında korelasyon mevcuttur3.

oluşan senil veya postmenopozal osteoporozdan

Endojen steroidler kemik homeostazisinde rol

kemik

formasyonunda

yavaş

Steroide bağlı

oynamakta fakat sentetik steroidler kemikte
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osteoblast ve osteosit apoptozuna, osteoklastların

Teriparatid gibi ilaçlar kullanılabilir. Sklerostin

farklılaşması ve ömürlerinin uzamasına, kemik

inhibitörü monoklonal antikor olan Romosuzumab

mineralizasyonunun azalmasına ve tip 1 kollajen

da gelecekteki tedavi alternatiflerden biri olabilir.

2

sentezinin inhibisyonuna yol açar . Aynı zamanda

40 yaş üstü orta ve yüksek riskli bireylerde ACR

sentetik steroidler barsaktan kalsiyum emilimini

önerilerine göre tedaviye oral bifosfonat ile

azaltır ve idrardan atılımını artırır. Sonuçta kemik

başlanmalı, gebe ve gebelik planı olanlarda

mineralizasyonunda azalma, kemik yoğunluğunda

osteoporoz

ve kalitesinde azalma, buna bağlı kırıklar oluşur.

Bifosfonatlar çene nekrozu ve atipik femur

Steroid kullanan hastalarda hangi hastanın

kırıklarına,

ilaçları

kullanılmamalıdır.

Denosumab

tedavisinin

risk altında olduğunu belirlemek ve hızlı tedavi

sonlandırılması ise BMD de hızlı düşüş ve çoklu

önemlidir. ACR önerilerine göre kemik kırık

vertebra kırıklarına, teriparatid ise hiperkalsemi,

riskini belirlemek için tüm bireylerde yılda bir kez

osteosarkom ve denosumaba benzer şekilde tedavi

klinik olarak risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

bitiminden sonra kemik kaybı ve kırıklara yol

Klinik değerlendirmede yaş, cinsiyet, kırık öyküsü,

açabilir1’2.

steroid

dozu,

kullanım süresi,

primer hastalık şiddeti, beslenme alışkanlığı, boy

Kaynaklar
1.

Herman D, et al. Understanding and Managing

ve kilo, fiziksel aktivite, aile öyküsü, sigara ve

Corticosteroid-Induced Osteoporosis. Published

alkol kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır.

online 2021:177-190.

Kırk yaş üzeri tüm bireylerde 2-3 yılda bir kemik

2.

treatment

dansitometresi ile BMD ölçümü ve FRAX (fracture

of

glucocorticoid-induced

osteoporosis. Tzu Chi Med J. 2021;33(3):212-

risk assesment tool) hesaplaması yapılmalı, 40 yaş
altı bireylerde ise; kırık öyküsü, yüksek doz steroid

Peng CH, et al. The molecular etiology and

223.
3.

Van Staa TP, et al. Use of oral corticosteroids

kullanımı gibi durumlarda 2-3 yılda bir BMD

and risk of fractures. June, 2000. J Bone Miner

ölçümü yapılmalıdır5.

Res. 2005;20(8):1486-1493.

Tedavide steroid kullanan tüm hastalara

4.

Amiche MA, et al. Fracture risk in oral

1000-1200 mg/gün kalsiyum ve 600-800 IU/gün D
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vitamini desteği yapılmalı; dengeli beslenme,
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sigaranın bırakılması, yük taşıyıcı egzersiz, alkol

osteoporosis clinical trials. Osteoporos Int.

kısıtlanması

önerilmelidir5.
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ayrıca

antirezorptiv ilaç olarak oral/iv bifosfonat ve
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users:
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meta-
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2016;27(5):1709-1718.
5.

Buckley L, et al. 2017 American College of
Rheumatology Guideline for the Prevention and
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Rheumatol.
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SS-08

Gebelik ve Laktasyon Evresinde Anti-romatizmal İlaçların Kullanımı
Mehmet Şakir ALTUNER
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Malatya
Üreme çağında olan her hastaya planlı

süre hedeflenmelidir.[6]. Gebelik sırasında şiddetli,

gebeliğin önemi anlatılmalı ve gebelikte ilaç kullanımı

hayatı/majör organ tehdit edici maternal hastalıklarda

ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Konsepsiyon

pulse metilprednizolon ve İVİG kullanılabilir. TNF-

öncesi, romatizmal hastalık yönetim planı yapılmalıdır.

i’ler, her ilaç için mevcut kanıtlar doğrultusunda, sadece

Teratojenik ilaçlar; ilaç yarılanma ömürleri göz önüne

klinik olarak gereklilik halinde kullanılabilir. [1]

alınarak konsepsiyondan (metotreksat, mikofenolat

Sertolizumab pegol Fc fragmanı içermediğinden,

mofetil, siklofosfamid için en az 3 ay, leflunomid için en

plasenta geçişi en az ve görece gebelikte daha güvenilir

az 24 ay) önce kesilmeli ve gebelik açısından düşük-

TNF-i molekülü olup, gereklilik halinde tüm gebelik

riskli ilaçlar ile değiştirilmelidir. [1,2] Gebelik sırasında

boyunca kullanılabilir. [1] Diğer TNF-i’lerin yarılanma

hayatı tehdit eden maternal hastalık tedavisinde başka

ömürleri ve plasental geçiş düzeylerine göre güvenli

alternatif yoksa siklofosfamid ikinci veya üçüncü

sınırlar içerisinde kullanılmaları önerilir. Tüm TNF-

trimesterde kullanılabilir. [1,2]

Ancak yüksek fetal

i'lerinin 3. trimesterde kullanılmaları durumunda

bilgilendirilmelidir.

aşılama önerilerine uyulmalıdır. Ritüksimab, anakinra,

Teratojenik ilaç kullanımı sırasında oluşan plansız

tosilizumab, abatasept, belimumab, ustekinumab ve

gebeliklerde;

sürecin

interferon α için gebelikte güvenlilik verileri sınırlıdır.

yönetiminde hasta ve ailesi, romatoloji hekimi, kadın

[1] Konsepsiyon öncesi hasta ile tartışılarak mümkünse

doğum hekiminin ortak iş birliği sağlanmalı, genetik

bu ilaçlar güvenli sınırlar içerisinde kesilmeli, gebelikte

danışma

düşük-riskli

kayıp

riski

açısından
ilaç

hemen

verilmelidir.

sulfasalazin,

aile

kesilmeli

ve

Hidroksiklorokin,

azatioprin,

siklosporin,

klorokin,

ilaçlara

geçiş

yapılmalıdır.

Gebelik

takrolimus,

sırasında, yalnızca gebelikte düşük-riskli ilaçlarla

kolşisin, düşük doz aspirin ve heparin (veya DMAH),

maternal hastalığın etkili bir şekilde kontrol edilemediği

gerektiğinde gebelikte remisyonun sürdürülmesi ve

durumlarda

alevlenmelerin

kullanılabilirler. Gebelikte kullanımları ile ilgili yeterli

tedavisinde

kullanılabilir.

[1]

yarar/zarar
olmayan

gözetilerek

Sulfasalazin 3 g/gün dozlarda fetal nötropeni bildirildiği

veriye

için, günlük doz 2 g/gün’ü geçmemelidir. [1,2,3]

kanakinumab,

Azatioprin 2 mg/gün dozunu geçmemelidir. [1,2] NSAİ

bifosfanatların ve yeni antikoagülanların kullanımından

ilaçlar, Florine olmayan kortikosteroidler (prednizolon,

kaçınılmalıdır. [1]

metilprednizolon, prednizon), pulse steroid ve İVİG

sahip

dengesi

selektif

Hidroksiklorokin,

tofasitinib,
COX

II

sekukinumab,
inhibitörlerinin,

klorokin,

sulfasalazin,

aktif hastalık semptomlarını kontrol etmek için

azatioprin, siklosporin, takrolimus, kolşisin, prednizon,

gereklilik halinde kullanılabilir. NSAİ ilaçlar (düşük doz

IVIG, non-selektif COX inhibitörleri, selekoksib,

aspirin hariç) gebelik öncesi ve birinci trimesterde

varfarin laktasyon döneminde gereklilik halinde devam

kullanımları

edilebilir. [1] Sulfasalazin G6PDH eksikliğinde ve

sınırlandırılmalı

ve

gestasyonel

32.

haftadan önce kesilmelidir. [1,4,5] Florine olmayan

hiperbilirübinemisi

kortikosteroidler;

mellitus,

yenidoğan sarılığı riski nedeniyle tercih edilmemelidir.

hipertansiyon, erken mebran rüptürü ve intrauterin

[1,2,3] Yetersiz verisi olan metotreksat, mikofenalat

gelişme geriliği ile ilişkili olabilir. Kullanılması zorunlu

mofetil,

ise en düşük, etkin doz (ideal olarak 15–20 mg/gün’den

sekukinumab, interferon α ve COX-2 inhibitörlerinin

[prednizolon eşdeğeri] fazla olmamalıdır) ve en kısa

(selekoksib hariç) laktasyon döneminde kullanımından

gestasyonel

diabetes

olan

siklofosfamid,

prematüre

leflunomid,

bebeklerde,

tofasitinib,
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kaçınılmalıdır. [1,2] TNF-i’ler anne sütüne düşük

3.

Levy RA, et al. Critical review of the current

düzeyde geçer ve fetal GI sistemde yıkılırlar. Laktasyon

recommendations

döneminde düşük-riskli kabul edilmektedir. [7] Diğer

inflammatory rheumatic diseases during pregnancy and

biyolojik ilaçlar için veriler sınırlıdır. Gebeliğin üçüncü
trimesterinde, TNF-i kullanmış hastaların yeni doğan

for

the

treatment

of

systemic

lactation. Autoimmun Rev 2016;15:955–63.
4.

Flint J, et al.; BSR and BHPR Standards, Guidelines and
Audit Working Group. BSR and BHPR guideline on

bebeklerinde, bu ilaçların uzamış yarı ömürleri nedeni

prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding – Part

ile ilk 6 ay (inliksimab için en az 7 ay) canlı aşılar (BCG,

II: analgesics and other drugs used in rheumatology

oral

practice. Rheumatology (Oxford) 2016;55:1698–702.

polio,

varisella,

MMR,

rotavirus

gibi)

yapılmamalıdır. [1,4]

5.

et

al.

Anti-inflammatory

and

Res Ther 2006;8:209.

Gotestam Skorpen C, et al. The EULAR points to
consider for use of antirheumatic drugs before pregnancy,

2.

M,

immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis

Kaynaklar
1.

Ostensen

6.

Jain V, Gordon C. Managing pregnancy in inflammatory

and during pregnancy and lactation. Ann Rheum Dis

rheumatological

2016;75:795–810.

2011;13:206.

Flint J, et al.; BSR and BHPR Standards, Guidelines and

7.

diseases.

Arthritis

Res

Ther

Arsenescu R, et al. TNF-alpha and the development of the

Audit Working Group. BSR and BHPR guideline on

neonatal immune system: implications for inhibitor use in

prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding – Part

pregnancy. Am J Gastroenterol 2011;106:559–62.

I: standard and biologic disease modifying anti-rheumatic
drugs and corticosteroids. Rheumatology (Oxford)
2016;55:1693–7.

SS-09

ROMATİZMAL HASTALIKLARDA COVID-19 AŞILAMASI
Burak ÖZ
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Elazığ
COVID-19 2019 yılından bu yana dünya

şiddetle aşı uygulanması önerilmektedir. Bu durumlar

gündeminden düşmeyen ve her alanda hayatımızı

da göz önüne alındığında aşılama romatizmal hastalığı

etkileyen bir hastalıktır. Kişisel önlemlere ek olarak

bulunan kişilerde daha büyük önem arz etmektedir.

toplu aşılama insanoğlunun elindeki en önemli silahtır.

Günümüzde COVID-19 aşılaması için RNA

Günümüzde kullanımımıza sunulan aşıların COVID-19

tabanlı üretilen Pfizer-BionTech ve Moderna aşıları,

pandemisinin sonlanması ve mortalitenin azaltılması

viral vektör tabanlı olarak üretilen AstraZeneca, Sputnik

açısından kilit role sahip olmalarına rağmen toplumda

V, Sinovac (Coronavac), Sinopharm aşıları dünyanın

aşı

hastalar

çeşitli ülkelerinde kullanılmaktadır. Kullanılan aşıların

bulunmaktadır. Bu tereddütler romatizmal hastalığı olan

etkinlikleri ve üretimlerinde kullanılan teknolojilerde

kişilerde genel populasyona kıyasla daha fazladır.

farklılık

Dünya sağlık örgütü ise aşı tereddütünü, 2019 yılında

PfizerBiontech ve Sinovac aşıları kullanımımıza

küresel sağlığa tehtit oluşturan ilk 10 sebepten biri

sunulmuştur.

olarak kabul etmektedir. İnflamatuar romatizmal

kullanılan immunsupresif tedaviler sebebiyle aşı

hastalıklarda kullanılan ilaçlar, hastalıkların doğası ve

yanıtının daha az olmasından çekinilmektedir. Ancak

komorbid durumlar hastaları COVID-19 enfesiyonu

hali hazırda elimizde geniş tabanlı çalışma verileri

açısından savunmasız bırakmaktadır. Enfeksiyonun

bulunmamaktadır. Ek olarak

ciddi sonuçlar doğurması açısından yüksek riskli hassas

hastalığın alevlenmesi açısından da teorik olarak bir risk

bir popülasyon olan Romatizmal hastalıklı bireylerde

bulunmaktadır. Her ne kadar pratikte böyle bir risk

hakkında

halen

tereddütleri

olan

arzetmektedir
Romatizmal

(Tablo)

Ülkemizde

hastalıklarda

sistemik

de

aşılamada

otoimmün
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kanıtlanmış olmasada hastalara hastalığın aktif olmadığı
dönemlerde aşılama yapılması önerilmektedir.

Romatizmal
tedavilerin bağışıklık

hastalıklarda

kullanılan

sistemini baskılayarak etki

Romatizmal otoimmun hastalığı olanlar FDA

etmeleri sebebiyle ilk akla gelen ve cevaplanması

ve EUA onayı ile yaş sınırlamasına uygun şekilde aşı

gereken aşı yanıtı ve yanıt süresi olmaktadır. Kullanılan

olmalıdır. Elimizdeki mevcut veriler ışığında herhangi

immunsupresiflerin etki mekanizmaları arasındaki

bir

farklar ve etki güçleri farklılık göstermektedir. Bu

aşısının

bir

diğeri

üzerine

üstünlüğü

bulunmadığından ulaşılabilinen herhangi bir aşıyı

sebeple

olabilirler. Aşılama şemasına uyugun bir şekilde aynı

göstermektedir.

aşının ikinci dozunu olması önerilmektedir. Aşı

hastalarda herhangi bir değişiklik gerekmezken daha

uygulaması öncesi veya sonrasında aşıya gereklilik veya

güçlü etki gösteren tedavilerde plan değişikliği

aşı yanıtını değerlendirmek amacıyla antikor ölçümü

gerekmektedir (Tablo 2).

önerilmemektedir.

Zayıf

da

kişisel

ayarlamalar

immunsupresif

kullanan

Romatizmal hastalıklar kullanılan aşıların

inflamatuar hastalığı bulunanlar fiziksel mesafe dahil

kontraendikasyon göstermemesi ve kullanılan ilaçlar,

koruyucu halk sağlı önlemlerine devam etmelidirler.

hastalığın yapısı ve komorbit durumlar sebebiyle

Romatizmal otoimmun hastalığı olan olguların hane

COVID 19 aşılaması açısından önceliklidir. Hastaların

halkı üyeleri ve yakın temasta bulunduğu kişiler

aşılama açısından ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve

koruyucu

amacıyla

tereddütlerinin giderilmesi gerekmektedir. Aşılama

aşılanmalıdır. Aşılama hayati tehtit eden romatizmal

sonrası koruyucu toplum sağlığı önlemlerine devam

otoimmun durumlar hariç mümkün olduğu en kısa

edilmesi ve yakın takip önerilmektedir.

etkisi

sonra

zamanı

romatizmal

koza

Aşılamadan

aşılama

oluşturmak

sürede önerilmektedir.
Tablo 1. COVID-19 Aşıları ve Etkinlikleri
Aşı Tipi
Etkinlik (2.Doz sonrası)

SinoVac
İnaktive Virüs
% 50

Pfizer-Biontech
RNA
% 95

Moderna
RNA
% 94

Sputnik V
Viral vektör
% 92

AstraZeneca
Viral vektör
% 90

Johnson
Viral vektör
% 66

Tablo 2. Romatizmal hastalıklarda COVID-19 aşılaması ve immunsupresif tedavisi zamanlaması için ACR önerileri
İLAÇLAR

TEDAVİ PLANLAMASI

GÜCÜ

Hidroksiklorokin, apremılast, IVIG, < 20 mg
prednizone eşdeği steroid
> 20 mg prednisone eşdeğeri steroid,
sulfasalazın, leflunamıd, azatiopurin,
siklofosfamid (oral), TNFi; IL-6R; IL-1; IL17; IL-12/23; IL-23; Belimumab, kalsinörin
inhibitörleri
Mycofenolat

İmmunmodülatör tedavi ve aşılama zamanında değişiklik
yapmaya gerek yok
İmmunmodülatör tedavi ve aşılama zamanında değişiklik
yapmaya gerek yok

Kuvvetli orta
Orta

Hastalığın stabil olduğunu varsayarak, her aşılamadan sonra 1
hafta bekleyin.
Hastalığın stabil olduğunu varsayarak, her aşılamadan sonra 1
hafta bekleyin. Tek doz aşılama yapılacaksa 2 hafta bekleyin.
Hastalığın stabil olduğunu varsayarak, her aşılamadan sonra 1
hafta bekleyin. Aşılama zamanında değişiklik yok.
Sc abatacept'i ilk COVID-19 aşı dozundan bir hafta önce ve bir
hafta sonra ara verin; ikinci aşı dozunda ek öneri yok
IV abatacept'i ilk COVID-19 aşı dozunu infüzyondan 4 hafta
sonra yapmalı ve 1 hafta süre beklenerek tedaviye devam
edilmeli; ikinci aşı dozunda ek öneri yok
Siklofosfamid uygulamasını 1 hafta ertelemek önerilir
Rituksimab dozundan 4 hafta önce 1. Doz aşıyı olup 2-4 hafta
Rtx ertelenerek 2. Doz aşıyı olmak

Orta

Methotrexate
JAKi
Abatacept Sc
Abatacept IV

Cyclophosphamide IV
Rituximab

Orta
Orta
Orta
Orta

Orta
Orta
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Spondilartropatilerde Gruplandırma ve Tanı
Mehmet Ali Balcı
SBÜ İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, Romatoloji Kliniği, İstanbul

Spondiloartritler (SpA), ankilozan spondilit (AS),

ortaya çıkmasından birkaç yıl öncesinden erken

psoriatik artrit (PsA), inflamatuar bağırsak hastalığına

inflamatuvar değişiklikleri tespit edilebilir. Bu nedenle,

ilişkili artrit/spondilit ve reaktif artrit (ReA) gibi ortak

MR,

klinik özelliklere sahip bir dizi romatizmal hastalığı

kriterlerine dahil edilmektedir (6,7).

pSpA

ve

axSpA’da

ASAS

sınıflandırma

kapsamaktadır (1-5). SpA hastaları bu alt tiplere ek

Genel olarak, sakroilitin teşhisinde ilk görüntüleme

olarak baskın klinik duruma göre aksiyal ve periferik

yöntemi olarak sakroiliak (SI) eklemin konvansiyonel

olarak iki kategoriye de ayrılabilir (1, 2). Bu ayırım,

radyografisi

Assessment of Spondyloarthritis International Society

konvansiyonel radyografi ile aksiyel SpA tanısı

(ASAS) sınıflandırma kriterlerine aksiyal ve periferik

konulamıyorsa

SpA (axSpA ve pSpA) olarak yansımıştır (6,7).

şüpheleniliyorsa, SI eklemlerinin MR'si önerilir. MR'de

önerilmektedir.
ve

Klinik

aksiyel

özellikler

SpA'dan

ve
hala

Tanıdaki gecikmeyi önlemek amacıyla 2009

hem aktif inflamatuar lezyonlar (öncelikle kemik iliği

yılında ASAS kriterleri geliştirilmiştir (6). Bu kriterler

ödemi) hem de yapısal lezyonlar (kemik erozyonu, yeni

ile 45 yaşından önce başlamış 3 aydan uzun süreli kronik

kemik oluşumu, skleroz ve yağ infiltrasyonu gibi)

bel ağrısı olan hastalarda HLA-B27 pozitifliği ile

görülebilmektedir. Tanıda omurga MR'si önerilmez.

birlikte 2 tane SpA klinik bulgusu varsa veya radyolojik

Aksiyal SpA tanısında bilgisayarlı tomografi (BT),

olarak (MR veya röntgen ile) sakroiliit gösterilmesi ile

sintigrafi ve ultrasound gibi görüntüleme yöntemleri

1

genellikle

SpA

klinik

bulgusu

varsa

axSpA

tanısı

önerilmez.

Konvansiyonel

radyografi

konabilmektedir (Tablo-1). Röntgen ile sakroiliit

negatifse ve MR yapılamıyorsa BT yapısal hasar

saptanan hastalar radyografik axSpA (AS), radyografik

hakkında ek bilgi sağlayabilir. Periferik SpA'dan

olarak şüphesiz sakroiliiti olmayan hastalar ise non-

şüphelenildiğinde,

SpA

radyografik axSpA olarak sınıflandırılmıştır.

periferik enteziti

saptamak için US veya MR

Tablo 1: Aksiyel SpA için ASAS sınıflama kriterleri

kullanılabilir. Ayrıca, periferik artrit, tenosinovit ve

tanısını

destekleyebilecek

bursiti saptamak için US veya MR kullanılabilir.
Periferik artriti ve/veya entezit ve/veya daktiliti olan
hastalarda, psöriazis, inflamatuar bağırsak hastalığı,
geçirilmiş enfeksiyon varlığı, HLA-B27 pozitifliği,
üveit varlığı, radyografi veya MR ile görüntülenen
sakroiliit varlığı gibi 1 veya daha fazla SpA klinik
bulgusu varlığı ile veya artrit, entezit, daktilit, geçmişte
inflamatuar barsak hastalığı varlığı, SpA için pozitif aile
öyküsü gibi 2 veya daha fazla SpA klinik bulgu
Hem

axSpA

hem

de

pSpA'nın

teşhisine,

izlenmesine ayrıca yapısal hasarın ve tedavi yanıtının
değerlendirilmesine

yardımcı

olabilecek

varlığında pSpA tanısı konabilmektedir (Tablo-2).
Tablo 2: Periferal SpA için ASAS sınıflama kriterleri

çeşitli

görüntüleme yöntemleri mevcuttur. Konvansiyonel
radyografi (radyografi) yalnızca geç yapısal hasarı
gösteririken, MR ile genellikle radyografide sakroiliitin
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SS-11

COVİD-19 ENFEKSİYONU SONRASI ORTAYA CIKAN İNFLAMATUAR
ROMATİZMAL HASTALIKLAR
Lütfi Akyol
SBÜ, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Diyarbakır
SARS-CoV-2 (The Severe Acute Respiratory

Syndrome Coronavirus 2) virüsü Aralık 2019’da Çin’in

Bu durum SARS CoV2’nin geniş semptom yelpazesine
sahip olmasını açıklamaktadır (3-5).

Wuhan kentinde başlayıp Mart 2020 itibari ile tüm

ARTRALJİ VE MİYALJİ

dünyada pandemi haline gelen coronavirüs enfeksiyonu

6 çalışmada, %3,8 ila %61 arasında değişen

hastalığının

COVID-19,

yüzdelerle miyalji ile birlikte artralji prevalansı olduğu

asemptomatik seyredebileceği gibi, hastalık seyrinde

raporlanmıştır. Myalji romatoid artritli hastaların

ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları, myalji,

%16'sında ve polimiyalji romatika vakalarının %100'e

artralji gibi hafif-orta semptomlar da görülebilir (1, 2).

varan kısmında rapor edilmiştir. DM/PM hastalarının

COVID-19 hastalarındaki kas-iskelet semptomları

%30-35'inde miyalji varken yeni teşhis edilen vakalarda

virüsün direkt etkisi, endotel hücre hasarı, doku hasarı

bu oran %74’e kadar çıkabilmektedir. Myalji sıklığı

ve

skleroderma hastalarında %20 ila %86, Sistemik lupus

artmış

(COVID-19)

proinflamatuar

görülebilmektedir.

etkenidir.

sitokinler

SARS-CoV2’nin

nedeniyle
içine

eritematoz (SLE) hastalarında ise %40 ile %80 arasında

girişinde etkili olan ACE2 reseptörleri kaslarda, damar

değişen oranlarda bildirilmiştir. Bir meta-analizde,

endotelinde,

COVID-19 hastalarının başlangıçta %19’unda myalji

sinoviyumda,

hücre

nöronlarda

MPRSS-2

reseptörü ise kaslarda ve sinoviyumda tespit edilmiştir.

olduğu,

hastalığın

seyri

boyunca

ise

myalji

prevelansının %16 olduğu raporlanmıştır (6).
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ARTRİT

Covid-19 sonrası skleroderma, SLE’ye göre çok az

Diğer viral enfeksiyonların aksine COVID-19

bildirilmiş. 47 yaşında bir erkek hastada puffy finger,

seyrinde artrit daha seyrek olarak bildirilmiştir.COVID-

interstisyel

akciğer

hastalığı,

raynaud

fenomeni,

19 ilişkili artrit sıklıkla enfeksiyon sırasında veya

ANA:1/1600, anti-PM-scl 100 antikor pozitifliği

enfeksiyondan sonraki 1 ay içinde görülebilmektedir.

bulguları bildirilmiştir (16).

Artrit en sık olarak alt ekstremite eklemlerinde olmakla

VASKÜLİT

birlikte monooligoartrit bazen de poliartrit şeklinde

Verdoni ve ark. COVID-19’lularda Kawasaki

tutulum yapabilmektedir. Artrit kliniği ile başvuran

hastalığının insidansının arttığını bildirmişlerdir (17).

hastalarda öncelikle reaktif artrit veya kristal ilişkili

Vanegas-Ramirez ve ark. 57 yaşındaki bir COVID-19

artropati düşünülmelidir(7-9).

hastasında

OTOANTİKORLAR

VE

OTOİMMÜN

HASTALIKLAR

deri

döküntüsü

bildirmişlerdir

(18).

Castelnovo ve ark. 2 genç COVID-19 hastasında
kutanöz vaskülit vakasını, Moeinzadeh ve ark. ise

Otoimmün bağ dokusu hastalıkları (OBDH),
otoimmün mekanizmalardan kaynaklanan kollajen ve

ANCA+ glomerülonefrit ile başvuran 25 yaşında bir
COVID-19 vakasını bildirmişlerdir (19, 20).

elastin gibi yapıların bozulması ile karakterize edilen

Sonuç

olarak,

Covid

19

hastalarında

heterojen bir hastalık ve sendrom grubudur(10).

romatologların ilgi alanına giren, artralji ve myalji başta

COVID-19 hastalarında bir dizi otoimmün hastalıkta

olmak üzere belirti ve bulguları sıktır. Non-spesifik

meydana geldiği bilinen otoantikorlar tespit edilmiştir.

semptomlarla başvuran hastalarda COVID-19 tanısının

Zhou ve ark. çalışmasında anti-52 kDa SSA/Ro antikoru

konmasında

için %20, anti-60 kDa SSA/Ro antikoru için %25 ve

romatologlara önemli bir görev düşmektedir. COVID-

antinükleer

19 romatoloji kliniğinde her hastada ayrıcı tanıda akılda

antikor

(ANA)

için

%50

pozitiflik

prevalansı bildirilmiştir (11). Zhang ve ark. üç hastalık

ve

ark.

56

COVID-19

vakasını

1.

seçimi

açısında

Benucci M, et al. Old and new antirheumatic drugs for the
treatment

of

COVID-19.

Joint

bone

spine.

2020;87(3):195-7.

çalışmalarında hastaların %45'inde lupus antikoagülanı
2.

Disser NP, et al. Musculoskeletal Consequences of
COVID-19. The Journal of bone and joint surgery

glikoprotein IgG ve IgM pozitifliği tespit etmişlerdir
(13).

tedavi

REFERANSLAR

inceledikleri

(LAC), %10'unda ise antikardiyolipin ve anti-β2-

uygun

tutulması gereken bir tanıdır.

vaka serilerinde hastaların antifosfolipid antikorları
(aPL)’nın pozitif olduğunu göstermişler(12). Harzallah

ve

American volume. 2020;102(14):1197-204.
3.

Eşzamanlı olarak ortaya çıkan veya SLE’yi

Toniati P, et al. Tocilizumab for the treatment of severe
COVID-19

pneumonia

with

hyperinflammatory

taklit eden, diğer virüsler de olduğu gibi SARSCoV-

syndrome and acute respiratory failure: A single center

2’nin bir otoimmünite tetikleyicisi olma olasılığını

study of 100 patients in Brescia, Italy. Autoimmunity

bildiren raporlar vardır. COVID-19, akciğer, böbrek,

reviews. 2020;19(7):102568.

karaciğer, kalp ve gastro intestinal sistem üzerinde ACE

4.

receptor gene ACE2 in a wide variety of human tissues.

reseptörleri üzerinden endotel hasarı yaptığı için SLE’ye
benzer multiorgan disfonksiyonu yapabilmektedir (14).
Ancak, çeşitli nedenlerle COVID- 19 hastalarına SLE

Infectious diseases of poverty. 2020;9(1):45.
5.

Vaishya R, et al. Musculoskeletal manifestations of
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belirli klinik tanı kriterleri COVID-19 semptomlarıyla

Li MY, et al. Expression of the SARS-CoV-2 cell

2021;17:280-1.
6.
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örtüşmektedir. Ayrıca, enfeksiyonlara yanıt olarak

systematic

otoantikorlar ortaya çıkabilir ve bunlar genellikle
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review

and

meta-analysis.

BMC

geçicidir ve bu ortamda belirsiz bir öneme sahiptir (15).
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SAKROİLİİT VE ENTEZOPATİLER
Sezgin Zontul
Batman Bölge Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Batman
SAKROİLİİT:

kriterlerdir. ASAS İBA kriterleri 40 yaş altı başlangıç,

Sakroiliit başta ankilozan spondilit olmak üzere

sinsi

başlangıç,

egzersizle

düzelme,

istirahatle

birtakım romatizmal olan ya da olmayan durumlarda

düzelmeme ve gece ağrısının varlığı olmak üzere 5

ortaya

kriterden oluşur (1). İBA için bu kriterlerden 4 tanesinin

çıkabilen

sakroiliak

eklemlerin

(SİE)

inflamasyonudur. İnflamatuar spondiloartrit (SpA)

varlığı gereklidir.

grubu hastalıkların yanı sıra enfeksiyonlar, travma,

Sakroiliit görüntülemesinde genellikle grafi ve

gebelik, maligniteler ve ilaca bağlı olarak sakroiliit

Manyetik Rezonans Görüntüleme(MRG) kullanılır.

görülebilir.

Radyografik evreleme şu şekilde yapılır(2);

İnflamatuar bel ağrısı (İBA) SpA’nın en önemli

‒

Evre 0: Normal

semptomlarından biridir. İBA için çeşitli tanı kriterleri

‒

Evre 1: Şüpheli değişiklikler

geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın kullanılanları Calin

‒

Evre 2: Minimal anormallik (küçük lokalize

kriterleri, Berlin kriterleri ve Uluslararası Spondiloartrit

alanlarda skleroz ve erozyon, eklem aralığında

Çalışma Grubu [The Assessment of SpondyloArthritis

değişiklik yok)

international Society (ASAS)] uzmanlarınca önerilen
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‒

‒

Evre 3: Belirgin anormallik (Şu kriterlerle beraber

Paraneoplastik sakroiliitin akut başlangıcı

orta veya ileri sakroiliit: skleroz, eklem aralığında

çoğunlukla hematolojik malignitelerde bildirilmiştir.

genişleme, daralma veya parsiyel ankiloz)

Ateş, yüksek sedimantasyon/CRP ve pozitif kemik

Evre 4: Ağır anormallik (total ankiloz)

sintigrafisi ile birlikte akut tek taraflı veya iki taraflı

MRG’de post-kontrast kesitlerde ve STIR
sekanslarda kemik iliği ödemi (osteit), sinovit, kapsulit

sakroiliit, Hodgkin lenfomanın yanı sıra akut miyeloid
veya lenfoblastik löseminin bir sunumu olabilir (7).

ve entezit gibi akut-aktif bulgular tespit edilebilir.

ENTEZOPATİLER:

Skleroz, erezyon, yağlı değişiklikler ve ankiloz kronik

Entezis; tendon, bağ, eklem kapsülü veya
fasyanın kemiğe bağlanma yerine verilen isimdir.

sakroiliit bulgularıdır (3).
Yeni başlayan yoğun ağrı, akut sakroiliite işaret

Entesopati terimi, herhangi bir entezdeki tüm patolojik

eden önemli bir klinik belirtidir (4). Piyojenik sakroiliit,

değişiklikleri ifade eder. Entezopati eğer bir kemik

akut sakroiliit sendromunun en sık nedenidir. Piyojenik

oluşumunu içeriyorsa entezofit olarak adlandırılır.

sakroiliit için risk faktörleri arasında intravenöz ilaç

Entezit; tendon, bağ ve fasyaların kemiğe yapışma

kullanımı, enfeksiyonlar (özellikle cilt enfeksiyonları),

yerlerindeki inflamasyon için kullanılan terimdir.

enfektif endokardit ve gebelik yer alır. Piyojenik

Ayırıcı tanıda Travmatik veya dejeneratif hastalıklar,

sakroiliit vakalarında bildirilen en yaygın patojen

SpA, Diffüz idiyopatik iskelet hiperostozisi, Kalsiyum

Staphylococcus aureus’tur (5).

pirofosfat dihidrat veya hidroksiapatit biriktirme

Brusellaya

bağlı

sakroiliit,

hastaların

hastalığı, Kronik florür zehirlenmesi, Kronik retinoid

%10’undan fazlasında görülür ve en sık bildirilen

toksisitesi ve endokrinolojik bozukluklar (akromegali)

osteoartiküler yerleşimdir. Brusella hem septik hem de

vardır (8).

reaktif sakroiliite neden olabilir. Bruselloz, klinik olarak

Kaynaklar

piyojenik sakroiliite benzeyen akut sakroiliit ile kendini

1-Sieper J, et al. Ann rheum Dis. 2009;68:784-788

gösterebilir. Genellikle tüm hastalar doksisiklin ve

2-Bennett PH, Burch TA (eds.). Population studies of the
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rheumatic diseases. Amsterdam: Excerpta Medica Foundation,

Hem gut hem de psödogut SİE’yi tutabilir.
Akut gut sakroiliitinde ateş görülebilir. Fizik muayenede
tofüs bulgusu ve yüksek serum ürik asit seviyeleri,

International Congress Series: 1966,148:456-457.
3-Slobodin G, et al. Clinical and imaging mimickers of axial
spondyloarthritis. Semin Arthritis Rheum 2017; 47: 361-368.
4-Slipman CW, et al. Sacroiliac joint syndrome. Pain

uygun klinik bulguların varlığında akut gut sakroiliiti

Physician 2001;4(2): 143–52
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5-Vyskocil JJ, et al. Pyogenic infection of the sacroiliac joint.

İki taraflı veya tek taraflı sakroiliit, izotretinoin

Case reports and review of the literature. Medicine (Baltimore)

tedavisinin bir komplikasyonu olarak bildirilmiştir.

1991;70(3):188–97

Sakroiliit genellikle izotretinoin tedavisine başlandıktan

6-Ozgül A, Yazicioğlu K, Gündüz S, Kalyon TA, Arpacioğlu

sonra günler veya haftalar içinde akut olarak gelişir.

O (1998) Acute brucella sacroiliitis: clinical features. Clin

Sakroiliitin tam iyileşmesi, ilacın kesilmesinden sonra
birkaç ay gerektirebilir. Glukokortikosteroidler ve
nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar akut hastalığın klinik
semptomlarını hafifletebilir (7).

Rheumatol 17(6): 521–3
7-Slobodin G, et al. Acute Sacroiliitis. Clin Rheumatol (2016)
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et al. Rheumatology six edition. Philadelphia: Elsevier;10141020

22

8. Fırat Romatoloji Sempozyumu, 03-05 Eylül 2021, Malatya
SS-13

DAKTİLİT
Samet Karahan
Batman Medicalpark Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Batman
Daktilit, Grek dilinde parmak inflamasyonu

Enfeksiyonel en önemli durumlardan biri tüberkülozdur

demektir. El veya ayak parmaklarında parmağı sosis

ve tüberküloz daktilitine spina ventoza denmektedir.

şekline büründüren global diffüz bir şişlik halidir.

Çocuk ve adölesanlarda, özellikle ellerde ve elde de

Daktilit, romatoid artritin tipik tutulumu olan sinovitten

metakarpal alanlarda daha sık görülür. Çoğu zaman

farklı bir tutulum halidir. Sinovitteki izole sinovyum

lezyonun kötü görüntüsünden daha az ağrı mevcuttur.

tutulumunun aksine bütün eklem ve periartiküler alanı

Hatta lezyonun neden olduğu osteomiyelit ciltten

içerir yani entesit, en önemlisi tenosinovit ve

fistülize olur ve bir sinüs oluşmasına neden olabilir.

periartiküler yumuşak doku şişliği kombinasyonudur.

Direkt grafide tipik olarak, ekspansif kemik hasarı ve

Parmaklardaki

hareket

kist benzeri kaviteler görünür. Sifiliz daha sıklıkla

noktaları, İngilizce’de pulley denen alanlar, Türkçeye

yetişkinlerde daktilit yapsa da yenidoğan sifilizi de

kasnak olarak çevrilebilir. Bu pulleylerin fleksör

daktilite sebep olabilir ve ölümcül olabilir. Ayaklardan

tendonlar ile ilişkisi, daktilitin en önemli bulgularından

ziyade ellerde görülür ve çoğunlukla tek parmak

olan fleksör tenosinovit için önemli bir konudur. Parmak

tutulumu şeklinde değildir ve ayrıca bilateral olma

eklemleri fleksiyon ve ekstansiyon düzlemlerinde

eğilimindedir. Sifilizin daktilitinde de tüberküloz

hareket ettikçe, bu fleksör tendonlar pulleyler içinde

benzeri ciddi destrüktif bulgular olabilir. Ancak periostit

hareket eder. Ve bu alanlar içerisinde yapışma alanları

daha sık olmaktadır. Bir başka enfeksiyon ajanı da atipik

oluşturur. Bu yapışma alanları zaten bizim tanıdığımız

bir mikobakteri olan mikobakterium marinum olup cilt

entezis alanlarıdır. Bu alanlar gerçek yani anatomik

lezyonları

yapışma alanları değil, fonksiyonel yapışma alanlarıdır

etkileyerek daktilit benzeri görüntüler yapabilir. X-ray

ve bu sebeple fonksiyonel entezis olarak geçmektedir.

görüntü ise non-spesifiktir. Sarkoidoz hastalarının

Sürekli hareketli olan bu alanlar da inflamasyonun tüm

%10’unda kas iskelet sistemi bulguları ve bunların da

parmak boyunca yayılma potansiyeli olabilen sosis

yaklaşık %7’sinde parmak tutulumu gözlenmektedir.

şeklinde şişmesine neden olmaktadır.

Sarkoidoz daktilitinin diğer adı Perthes Jüngling

Spondilitler

flexör

alanlardaki

nodüller,

derin

dokuları

hastalığıdır ve davul tokmağı benzeri bir görüntüsü

morfolojisi sonradan değişen büyük parmaklarda,

vardır. Sarkoidozda kemik tutulumunun %90'ı el ve

travma sonrası, özellikle tüberküloz, sifiliz ve bruselloz

ayağın küçük kemiklerini içerir, ikinci ve üçüncü

olmak üzere enfeksiyonlar, bazı maligniteler, sarkoidoz,

parmakların orta ve distal falanksının tutulumu daha

kristal artropatileri ve daha çok pediatrik yaş grubunda

sıktır. Özellikle cilt tutulumu olmak üzere (lupus pernio)

olmak üzere orak hücre anemisinde de görülebilir.

diğer semptomlarla birlikte bulunur. Sarkoidoz daktiliti

Klippel-Traunanay sendromu, kan damarlarının, deri ve

ağrısız olabilir veya insidental saptanabilir. Sarkoidoz

kasların

bir

daktilitinin çoğunlukla klinikle uyumsuz derecede kötü

hastalıktır. Porto şarabı renginde doğum lekeleri,

direkt grafi bulguları mevcuttur; diffüz trabeküler

yumuşak doku ve kemiklerin anormal büyümesi ve

lezyonlar, bal peteği görüntüsü veya kafes/dantel

damar malformasyonları görülür. Parmakların hemen

benzeri görüntüler gözlenmektedir.

kemiklerin

konjenital

kutanöz

veya

ve

haricinde

ve

gelişimini

etkileyen

hepsinin daktilitik görünmesine sebep olmaktadır. Yine

Gut hastalarının %5 ila %9,6'sında daktilit

Parks Weber sendromu da ekstremitelerde aşırı büyüme,

bildirilmiştir. Tendonların ve falanksların etrafında

porto

kristal birikimi, daktilit oluşumuna neden olur. İlk

şarabı

lekeleri

malformasyonlar

ile

ve

yaygın

karakterize

arteriyovenöz
bir

hastalık.

prezentasyondan ziyade var olan hastalık zemininde
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hatta tofasöz gut zemininde gelişmektedir. Ayaklar

tutulum yapar, genelde dominant el/ayak daha sık

ellere oranla daha sık tutulur. (Çok) ciddi ağrılı olabilir.

tutulur. Ayaklar yine daha sık etkilenir. Ayakta da en sık

Daktilitli hastalar, daktiliti olmayan gut hastalarına göre

4. parmak tutulur. Daktilit’in akut ve kronik olarak da

daha fazla tofüs geliştiriler ve daha yüksek ürik asit

ayrımı yapılabilir. Akut Daktilit; sıcak, ağrılı, şiş ve

konsantrasyonu ve daha uzun hastalık süresine sahip

kızarıktır ancak kronik daktilit ise genellikle ağrısız ve

olurlar. Bu yüzden daktilit gut hastalarında hastalık

kızarık olmayan daktilit tipidir. PsA için oldukça

ciddiyeti göstergesi olabilir. Kalsifik tendinit olarak da

spesifik bir lezyon olduğundan CPDAI ve PASDAS gibi

bilinen

hidroksiapatit

hastalık aktivite endekslerinde de daktilit kendine yer

kristallerinin birikmesi yaygındır. Hemen hemen her

bulur. Ayrıca ilginç bir bilgi olarak PsA’da daktilit

tendonda kalsifik tendinit bildirilmiştir. Omuz en sık

varlığı kardiyovasküler morbiditenin de prediktörüdür

(%60) ve kalça ikinci en sık yerdir; bunu el parmakları,

ve her daktilit atağı gelecekteki kardiyovasküler olay

ayak parmaklarının, bileklerin ve boynun tendonları

sıklığını da %20 öngördürebileceği gösterilmiştir. USG

izler. Ani başlangıçlı, akut, kendi kendine rezolüsyon ile

ve MRI tekniklerinin etkisiyle daktilit konusundaki

karakterizedir. Şiddetli ağrı ve lokal enflamasyon,

bilgilerimiz artmış olsa da halen cevaplanmamış

ardından 4-7 gün içinde semptomlarda azalma gözlenir.

sorularımız elbette vardır. Bu görüntüleme modaliteleri

Daktilit, orak hücre hastalığının da bir komplikasyonu

sayesinde,

olabilir. OHA’da dalaktan sonra kemikler, en çok

“pandigital” bir hastalık olarak geçer. Bunun içerisinde

etkilenen organlardır. Daktilit el-ayak sendromu olarak

en önemli bulgu da tenosinovittir. Fleksör tendonları

da adlandırılmakta ve vazooklüzif krizlerin bir

ekstansör tendonlardan daha sık etkiler. PsA’daki

parçasıdır. En sık ilk 6 ayda ortaya çıkmaktadır. Eller ve

daktilit

ayaklar eşit etkilenir.

tanımlanmıştır; Örneğin HLA B27-0502 alleli daktilitte

tendonlarda

kalsiyum

daktilit

için

esasen

bazı

genetik

oldukça

risk

heterojen

faktörleri

de

Daktilit tüm spondiloartrit (SpA) hastalarında

daha sık rastlanan bir alleldir. Aynı -0502 alleli entezit

%10’a yakın görülmektedir. Psöriatik artritte (PsA) daha

ve simetrik sakroiliit için de sıklıkla tanımlanmıştır. DIP

sık olmasına rağmen, diğer tüm spondiloartritlerde de

tutulumu ile daktilit arasında bağlantı net olarak

ortaya çıkar ve illa ki periferik tutulumu olan hastalarda

gösterilmişse de tırnak tutulumu ile daktilit ilişkisi

olacak diye bir şey yoktur. Enteropatik artritlerin

çelişkilidir.

%15’inde gözlenir. PsA’in CASPAR klasifikasyon

PsA’da NSAID çalışmalarında daktilitin direkt

kriterlerinde daktilit kendisinden söz ettirir. Hatta PsA,

sonlanım ölçütü olduğu çalışmalar yeteri kadar yoktur.

yetişkinlerde daktilitin en sık nedenidir. PsA’te ayırt

Ancak yine hepimizin de daha önceki EULAR

edici bir özellik olarak kabul edilen daktilit, hastalığın

önerilerinden de bildiği kadarıyla NSIAD’lerin tek

seyri

başına kullanımı esnasında hastalarda yeni daktilit

sırasında

çalışmadan

çalışmaya

farklılıklar

göstermekle beraber ortalama %30’unda mevcuttur.

gelişme olasılıkları mevcuttur. Ayrıca yine lokal steroid

SpA’lerde esas olarak hastalığın erken evrelerinde

enjeksiyonlarının

ortaya çıkar ve aylarca veya yıllarca hastalığın tek

sebebiyle yeterli olarak kanıt olmamasına rağmen bunu

semptomu olabilir. Bir çalışmaya göre PsA’lı hastaların

bir alışkanlık olarak uygulayan romatologlar olduğu

%44'ünde tekrarlayan daktilit görülür. Ellerden daha çok

bilinmektedir.

ayakları tutar. Ayakta genellikle dördüncü ayak

çalışmada her nedense daktilit ile ilgili yeterli veri

parmağını sever. Burası birinci parmakla beraber en sık

yoktur.

yere temas eden parmak olarak geçer. Daktiliti olan

kullandıkları csDMARD dirençli 200 hasta bir grup

parmaklarda, daktiliti olmayanlara kıyasla daha ciddi

plasebo bir grup da infiliksimab alacak şekilde

radyografik

çalışmalarda

randomize edilmiş ve bu hastalarda 14 ve 24. haftalarda

gösterilmiştir. PsA’daki daktilit genellikle asimetrik

primer sonlanım noktası ACR 20 cevabı bakılmış. 14.

progresyon

olduğu

da

direkt

Etanercept

IMPACT

2

ile

çalışması

yapılan

çalışmasında

olmaması

iki

daha

major
önceki
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haftada plasebo grubunda en az bir daktiliti olan hasta

kafaya kıyaslandığı çalışmanın sonuçlarına göre de

sayısı 30 iken INF grubunda 18 imiş. 24. haftada bu fark

IXEK, ADA ile benzer etkinliğe sahip ancak Pbo’ya

biraz daha belirginleşmeye başlamış ve plaseboda 34

göre de üstün saptanmıştır. Apremilast da yine 16. 24 ve

iken INF grubunda 12 hastaya düşmüş. GO-DACT

52. haftalarda daktilit özelinde yüksek hastalık

çalışması çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo

aktivitesine sahip hastalarda dahi etkili saptanmıştır.

kontrollü, faz 3b çalışmasıdır. Hastalar Mtx ve biyolojik

Kaynakça:

naiv hastalardan oluşmuş ve daktilit ile prezente hastalar

1. Coates LC, et al. MRI and ultrasonography for diagnosis and

Golimumb+Mtx ve Pbo+Mtx kollarına randomize

monitoring of psoriatic arthritis. Best Pract Res Clin

edilmiştir. Daktilit şiddet skoru; GOL + MTX grubunda

Rheumatol 2012; 26: 805–22

PBO + MTX grubuna göre belirgin olarak düşük imiş.
Aynı şekilde Leeds Daktilit Indeksi 20, 50 ve 70
cevabına ulaşan hasta sayısı da GOL kolunda daha iyi
saptanmış.
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kolunda da %83 lük bir daktilit skoru düzelmesi mevcut
imiş.

Secukınumab’ın

FUTURE

5
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tedavilerinin 24. haftasında daktiliti düzelen hasta
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in the treatment of psoriatic arthritis. A Department of
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sayıları bakıldığında Pbo kolunda %32 hastanın daktiliti

6. Vieira-Sousa E, et al. GO-DACT: a phase 3b randomised,

düzelmiş iken SEC kollarında daktiliti düzelen hasta

double-blind, placebo-controlled trial of GOlimumab plus

sayıları yüksek olmasına rağmen yükleme dozu olan

methotrexate (MTX) versus placebo plus MTX in

hasta gruplarında istatistiki olarak anlamlı fark

improving DACTylitis in MTX-naive patients with psoriatic

görülmüştür. Ixekizumab’ın Adalimumab ile kafa

arthritis. Ann Rheum Dis. 2020;79(4):490-498.

SS-14

ROMATOLOJİDE AKILCI İLAÇ UYGULAMALARI
Mesude Seda Aydoğdu
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ
Romatolojik hastalıklar kronik seyir gösteren,

Romatolojide en sık kullandığımız ilaçların

alevlenmelerin eşlik ettiği; tedavi edilmediği takdirde

başında Non-Steroid Anti-İnflamatuar ilaçlar (NSAİİ)

sakatlık ve ölümlerin görülebileceği hastalıklardır. Son

gelmektedir. NSAİİ’ler esas olarak siklooksijenaz

zamanlarda tedavi alanında çok önemli gelişmeler olup

(COX) enzimini inhibe ederek prostaglandin ve

akılcı

Öncelikli

lökotrienlerin üretimini engeller. Böylece analjezik,

hedefimiz hastaya zarar vermemek olduğundan her

iltihap giderici ve ateş düşürücü etki yaparlar.

hastayı bireysel değerlendirmeli, tedavisini ona göre

Kardiyovasküler, gastrointestinal, renal yan etkileri

planlamalıyız. Hastanın yaşı, eşlik eden komorbiditeleri,

olabilmektedir. Etkili en az doz ve mümkün olan en kısa

ilaç

süre kullanıldığı taktirde güvenli ilaçlardır.

ilaç

kullanımı

etkileşimleri,

bulundurulmalıdır.

yaygınlaşmıştır.

gebelik

planı

göz

önünde

Sıkça kullandığımız ilaçlarımızdan bir diğeri
glukokortikoidler.

Tek

doz

sabah

erken

saatte
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önerilmektedir. Kullanım süresince tuz, şeker, katı yağ

kez 8 gr kolestramin verilerek ilaç temizleme protokolü

alımının kısıtlanmalı, peptik ülser ve osteoporoza karşı

uygulanır.

önlemler alınmalıdır. Miyopati, katarak, iatrojenik

Azatioprin

karaciğerde

6-merkaptopurine

cushing yan etkileri göz ardı edilmemelidir. İlacın

dönüşüp purin metabolizmasını antagonize ederek

aniden kesilmesinden kaçınılmalıdır.

ve

DNA, RNA ve protein sentezini inhibe eder. Doza

laktasyon döneminde özellikle <20 mg/gün güvenle

bağımlı olarak kemik iliği supresyonu yapar. Tiyopurin

kullanılabilir.

metil transferaz(TPMT) açısından genetik defekti olan

Gebelik

csDMARD’lardan hidroksiklorokin 1950’li

hastalarda ciddi toksisite görülür, bu nedenle kullanım

yıllardan beri RA ve bütün kollajen doku hastalıklarında

öncesi TPMT enzim düzeyi bakılması önerilir. Dikkat

yaygın olarak kullanılmaktadır. İyi tolere edilebilir

edilmesi gereken diğer önemli bir husus da allopurinol

olması, gebelik ve laktasyon döneminde güvenli,

ve febuxostat ile birlikte kullanımından kaçınılmasıdır.

kombinasyonlar için uygun olması nedeni ile güvenli

Gebelik kategorisi D olmakla birlikte kullanımında

ilaçlardır. En korkulan yan etkisi retinal toksisite olup

doğumsal anomalilerde artış görülmemiştir.

düzenli göz muayenesi önerilmektedir.

Kolşisin Gut, FMF, Behçet sendromunda sıkça

Sülfosalazin ise RA tedavisinde kullanılan ilk

tercih edilen güz çiğdemi çiçeğinden elde edilen bir tür

oral ilaçtır. RA dışında inflamatuar barsak hastalıkları,

ilaçtır. İshal, bulantı, kusma, karın ağrısı en sık görülen

periferik tutulumlu spondiloartritler ve psöriyatik artritte

yan etkiler olup gebelik ve laktasyon döneminde güvenli

etkinliği gösterilmiştir. Fatal agranülositoz ve cilt

kabul

reaksiyonları en korkulan yan etkileridir. Gebelik ve

verapamil, ditiazem ile birlikte kullanımlarında doz

emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

azaltılması gerekmektedir.

Metotreksat, folik asit antagonistidir ve yüksek
dozlarda

folik

redüktaz

ve

siklosporin,

Takrolimus

kalsinörin

inhibitörüdürler. Hipertansiyon, nefrotoksite, ödem,

reaksiyonunu önleyerek DNA sentezini baskılar ve

hirsutizm, dişeti hiperplazisi, lenfoma ve cilt kanseri

sitotoksik etki gösterir. Ancak romatolojide kullanılan

riskinde artış görülebilen yan etkileridir. Gebelik

düşük (10-25 mg/hafta) dozlarında görülen asıl etkisi,

döneminde kullanımı güvenlidir.

anti-inflamatuar etkidir. Sabah kahvaltıdan 1 saat önce

Mikofenolat mofetil (MMF), guanozin nükleotitlerinin

aç karnına tek doz halinde alınması emilimini artırır. En

de novo sentezinde hız kısıtlayıcı enzim olan inozin

sık görülen yan etkileri bulantı, kusma, karaciğer

monofosfat dehidrogenazın (IMPDH) yarışmasız olarak

enzimlerinde yükselme, sitopeniler ve stomatittir. Bu

geri dönüşümlü inhibitörü olan mikofenolik asidin öncül

yan etkileri azaltmak için genellikle metotreksattan bir

ilacıdır.

gün sonra folik asit verilir. Gebelikte FDA risk

immünsüpresiftir. En sık yan etkiler gastrointestinal

kategorisi

(bulantı, diyare) ve enfeksiyon gelişiminde risk artışıdır.

bu

dihidrofolat

Siklosporin

Klaritromisin,

ile

X’dir,

asitin

edilmektedir.

nedenle gebelik

planlayan

Genellikle

kadınlarda gebelikten en az 3 ay önce kesilmesi gerekir.

Teratojen

Laktasyon döneminde kullanımı önerilmez.

kontrendikedir.

Leflunomid, RA tedavisi için geliştirilmiş
pirimidin

sentez

inhibitörü

nispeten

yeni

olması

iyi

tolere

nedeniyle

edilebilen

gebelikte

bir

kullanımı

JAK inhibitörlerinden olan tofasitinib primer

bir

olarak Jak 1 ve Jak 3’ü inhibe eder. Barisitinib ise Jak 1

DMARD’tır. En sık görülen yan etkileri bulantı, kusma,

ve Jak 2 inhibitörüdür. Yan etkileri olarak enfeksiyon

ishal, allerjik reaksiyonlar, geçici alopesi, baş ağrısı ve

riskinde artış (herpes zoster), karaciğer toksisitesi,

hipertansiyondur. Gebelerde ve laktasyon döneminde

nötropeni, hiperlipidemi görülebilir. Gebelik döneminde

kullanımı kontrendikedir. Önemli toksisite varlığında

kullanımı önerilmemektedir.

veya zehirlenmesi durumunda 11 gün süreyle günde 3

Alkilleyici

bir

ajan

olan

siklofosfamid,

özellikle vaskülitlerde ve organ tutulumu ile giden
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romatolojik hastalıklarda çoğunlukla ilk tercih edilen

ajanlardır. Biyolojik ajanlar oldukça etkili ancak pahalı

ajandır. Monositlerden IL-1 ve TNF üretimi baskılanır.

ilaçlar olup genellikle konvansiyonel DMARD’lara

Oral

uygulanabilir.

yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalar için

Hemorajik sistit, sekonder malignite ve infertiliteye yol

kullanılmaktadır. Tedavi öncesi belirli klinik durumların

açabilir, mesna ile mesane toksisitesi önlenebilir.

değerlendirilmesi ve tedavi süresince hastaların etkililik

Fırsatçı enfeksiyonlar, hiponatremi, saç dökülmesi,

ve yan etki açısından periyodik takibi gerekmektedir.

pulmoner fibrozis, kardiak toksisite, hepatotoksisite ve

Uygulama

anafilaktik olay gibi yan etkileri görülebilir.

hipersensitivite reaksiyonu görülebilir. Tedavi öncesi

veya

intravenöz

(IV)

yolla

Anti-TNF’ler-(adalimumab,-etanersept,hücre

değerlendirilmelidir. Anti-TNF’ler, Abatasept ve IL-6
inhibitörlerinden önce latent tüberküloz enfeksiyonu

T hücre kostimülatör inhibitörü (Abatasept), IL-6

açısından taranmalıdır. Gebelikte şimdilik sadece Anti-

bloke

TNF’ler güvenli bulunmuştur.

edici

inhibitörü

antikoru

reaksiyonlar,

(Rituksimab),

1

B

allerjik

hastanın hepatit paneli ve akcğer grafisi mutlaka

golimumab,-infliksimab,-sertolizumab),
Anti

sırasında

antikor
(Anakinra,

(Tosilizumab),

IL--

Kanakinumab) biyolojik

SS-15

IgG4 İLİŞKİLİ HASTALIKLAR
Rabia Pişkin Sağır
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ
IgG4 ile ilişkili hastalık (IgG4-İH) daha

v Orbital psödotümör veya proptozis

önceleri literatürde başka isimlerle yer almış olmasına

v Pankreas, safra yolları, akciğerler, böbrekler, major

rağmen son 10 yılda tanımlanmış bir hastalık grubudur

tükürük bezleri veya lakrimal bez gibi organların

(1). Birden fazla organı etkileyebilen, immün aracılı

herhangi birinde kitle benzeri lezyon olması

fibroinflamatuar

bir

durumdur.

Bu

hastalığın

v Serum IgG4 konsantrasyonunun normalin üst

tanımlanmasında önemli basamak Hamano, Kamisawa

sınırının beş katından daha yüksek olması

ve arkadaşlarının, görünüşte birbiriyle ilgisiz gibi duran

Serum IgG4 düzeyi yüksek olan bir hasta bu

birkaç

hastalığın

benzer

histopatolojik

özellikte

durumlardan herhangi biri ile başvurduğunda IgG4-İH

olduğunu ve bunlarda serum IGG4 düzeyinin yüksek

olasılığı önemli ölçüde artar ancak tanı, ilgili organın

olduğunu göstermeleri olmuştur (2-4).

biyopsisi ile doğrulanmalıdır. IgG4-İH için biyopside

Tanı: IgG4-İH tanısı önemli bir klinik zorluk

karakteristik histopatolojik özellikler, lenfoplazmositik

olmaya devam etmektedir ve IgG4-İH için basit bir tanı

infiltrat, storiform fibrozis, obliteratif flebit ve dokuda

testi yoktur. Tanı, karakteristik histopatolojik, klinik,

hafif ila orta derecede eozinofili olmasıdır (5).

serolojik ve radyolojik bulguların kombinasyonuna

Laboratuvar tetkiklerinde ise serum IgG4 düzeyi

dayanır.

yanında serum IgG1 ve IgE düzeyi yüksek iken,

Aşağıdaki karakteristik organ veya doku tutulum

kompleman düzeyinde düşüklük saptanır.

paternlerinden

birine

sahip

hastalarda

IgG4-İH

Ayırıcı Tanı: IgG4-İH ayırıcı tanısı geniş olup

olasılığından şüphelenilmelidir:

hastalığın

spesifik

tutulum

bölgesine

ve

klinik

v Sebebi bilinmeyen pankreatit

prezentasyona bağlı ayırıcı tanı yapılmalıdır. Serum ve

v Sklerozan kolanjit

doku IgG4 konsantrasyonundaki yükseklik IgG4-İH’ye

v Bilateral tükürük ve/veya gözyaşı bezi büyümesi

özgü değildir, Castleman hastalığı, alerjik durumlar,

v Retroperitoneal fibroz
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granülomatöz polianjitis, eozinofilik granulomatoz

v Grup 1 – Pankreato-hepato-biliyer hastalık

polianjitis ve sarkoidozda da yüksek olabilir (6)

v Grup 2 – Retroperitoneal fibrozis ve/veya aortit

Patogenez: IgG4-İH patogenezinde, hem B
lenfositlerin hem de T lenfositlerin (özellikle CD4+ ve

v Grup 3 – Baş ve boyun sınırlı hastalık
v Grup 4 – Sistemik tutulumlu klasik Mikulicz

T foliküler helper hücreler) rol aldığı otoimmun bir

sendromu

sürecin olduğuna dair kanıtlar artmaktadır. Serumdaki

Tedavi: IGG4-İH tedavisinde ana hedef

IgG4 antikorlarının, hastalık patogenezinden sorumlu

inflamasyonu azaltmak ve hastalık remisyonunu

olmayıp immün yanıtın bir parçası olarak ortaya çıkan

indüklemektir. Tedavinin ana unsurları şunları içerir

sitokinlere (örnek olarak interlökin 4) yanıt olarak

(13).

üretildiği

v Tedavi öncesi değerlendirme: Tanı konulduktan

düşünülmektedir.

İmmun

yanıtın

tetiklenmesinde Galektin-3, laminin 111 ve anneksin

sonra

hastalığın

A11 gibi otoantijenlerin rolü olduğu düşünülmektedir

değerlendirmek için kapsamlı bir tedavi öncesi

bu antijenlere karşı intoleransın arkasındaki mekanizma

değerlendirme yapılmalıdır.
v Başlangıç

net değildir (7-9).
Epidemiyoloji: IgG4-İH ile ilgili farkındalık

kapsamını

tedavisi:

ve

Çoğu

şiddetini

hastada

glukokortikoidlerle ve bazen ek bir immünosupresif

son zamanlarda arttığından hastalığın kesin prevalansı

veya

bilinmemektedir. 20212 yılında Japonya'da, hastalığın

indüksiyon tedavisi gereklidir. Aktif hastalık

prevalansının 100.000 nüfus başına yaklaşık 0.28 ila

semptomlarının ortadan kalkması ve biyokimyasal-

1.08 olduğu bildirilmiştir (10). Ancak bu oranın, gerçek

radyolojik bulguların düzelmesi olarak tanımlanan

hastalık prevalansını yansıtmadığı düşünülmektedir.

hastalık remisyonunun sağlanması amaçlanır.

Hastalığın tanınmasının artması ve IgG4-İH için dünya

v Remisyon idamesi: Tekrarlayan hastalık aktivitesi

çapında kabul edilen kriterlerin geliştirilmesi daha kesin

olan hastalarda remisyonu sürdürmek için sıklıkla

epidemiyolojik

ek tedaviye ihtiyaç duyulur.

çalışmaların

yapılmasına

olanak

sağlayabilir.

biyolojik

ajanla

neden olduğu mekanik tıkanıklığı gidermek cerrahi

fazla organı tutabilir ve bu hastalığın belirtileri hemen

müdahaleler gerekebilir.

hemen her organ sisteminde gösterilmiştir (1) Hastalar

Kaynaklar:
1.
2.

(11). Lenfadenopati yaygındır ve hastaların yaklaşık

344:732–38,
3.

Kamisawa T, et al. 2003. Autoimmune pancreatitis is a
systemic autoimmune disease. Am. J. Gastroenterol.

yüzde 40'ında astım veya alerji semptomları da eşlik
eder. Hastaların tanı anında genel durumu iyidir ve

Hamano H, et al. 2001. High serum IgG4 concentrations
in patients with sclerosing pancreatitis. N. Engl. J. Med.

büyüme (örneğin;pankreas) ile başvurabilir. Hastaların
yüzde 60 ila 90'ında birden fazla organ etkilenmiştir

Stone JH, et al. 2012. IgG4-related disease. N. Engl. J.
Med. 366:539–51.

orbital psödotümör, renal hücreli karsinom benzeri renal
kitle, akciğerde nodüler lezyonlar) veya organda diffüz

98:2811–12.
4.

Kamisawa T, et al. 2003. A new clinicopathological

genelde ateş eşlik etmez (12). Bununla birlikte, birden

entity

fazla organ tutulumu olan hastalarda birkaç ay içinde 9-

Gastroenterol. 38:982–84.

14 kg gibi kilo kaybı olabilir. Kilo kaybı olması IgG4 ile

5.

olabilir. Hastaların başvuru fenotiplerine göre hastalık 4
gruba ayrılmıştır:

of

IgG4-related

autoimmune

disease.

J.

Deshpande V, Zen Y, Chan JK, et al. Consensus
statement on the pathology of IgG4-relateddisease. Mod

ilişkili otoimmün pankreatitin neden olduğu ekzokrin
pankreas yetmezliğinin varlığına dair güçlü bir ipucu

rituksimab)

v Cerrahi müdahale: Seçilmiş hastalarda, hastalığın

Klinik Bulgular: IgG4-İH bir veya birden

sıklıkla etkilenen organda kitle benzeri görünüm (örn.,

(özellikle

Pathol 2012; 25:1181.
6.

Khosroshahi A, et al. International Consensus Guidance
Statement onthe Management and Treatment of IgG4Related Disease. Arthritis Rheumatol 2015;67:1688.
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7.

Perugino CA, et al. Identification of galectin-3 as an

11. Okazaki K, et al. Recent advances in the concept and

autoantigen inpatients with IgG4-related disease. J

diagnosis ofautoimmune pancreatitis and IgG4-related

Allergy Clin Immunol 2019; 143:736.
8.
9.

disease. J Gastroenterol 2011; 46:277.

Shiokawa M, et al. Laminin 511 is a target antigen in

12. Cheuk W, Chan JK. IgG4-related sclerosing disease: a

autoimmunepancreatitis. Sci Transl Med 2018; 10.

critical appraisal of an evolving clinicopathologic entity.

Hubers LM, et al. Annexin A11 is targeted by IgG4 and

Adv Anat Pathol 2010; 17:303.

IgG1autoantibodies in IgG4-related disease. Gut 2018;
67:728.

13. Zhang W, Stone JH. Management of IgG4-related
disease. Lancet Rheumatol 2019; 1:e55.

10. Umehara H, et al. A novel clinical entity, IgG4-related
disease (IgG4RD):general concept and details. Mod
Rheumatol 2012; 22:1.

SS-16

KİKUCHİ-FUJİMOTO HASTALIĞI
Mustafa Gür
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ
Giriş: Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH) ya da

ajan etyolojide başlatıcı ajan olarak suçlanmaktadır.

histiyositik nekrotizan lenfadenit, genellikle servikal

Bununla birlikte KFH, sistemik lupus eritematoz,

lenfadenopati ve ateşle karakterize, nadir görülen, iyi

granülomatoz polinjit, Sjögren sendromu, Graves ve

seyirli bir hastalıktır.

Still hastalığı gibi çeşitli otoimmün hastalıklarla birlikte

Epidemiyoloji:

İlk

olarak

1972

yılında

tanımlanmıştır.

Kikuchi ve Fujimoto tarafından Asya’da tanımlanmıştır.

Klinik: En yaygın görülen bulgular ateş ve

Hastalık Asyalılarda yaygın olmakla beraber tüm ırk ve

lenfadenopatidir. Hastaların yaklaşık yarısında ilk bulgu

etnik gruplarda görülebilir. Genellikle 40 yaş öncesi

ateştir ve genellikle 1 hafta kadar sürmektedir, ancak

genç

bazı vakalarda daha uzun da sürebilir. Lenfadenopati

erişkinleri

etkilemektedir,

ancak

tüm

yaş

gruplarında görülebilir. Farklı serilerde oran değişmekle

genellikle

birlikte

bulunmaktadır. Çoğunlukla sert, düzgün ve mobildir,

kadınlarda

erkeklere

göre

daha

sık

görülmektedir.

lokalizedir

ve

servikal

bölgede

boyutu orta büyüklüktedir (1 ya da 2 cm). Nadiren

Etyopatogenez:

Hastalığın etyopatogenezi

mediastinel

ve

retroperitoneal

lenf

nodları

da

tam olarak bilinmemekle birlikte, enfeksiyöz ve

etkilenebilir. Ateş ve lenfadenopati dışında en sık

otoimmün etyolojiler öne sürülmektedir. En yaygın

görülen

kabul gören teori bir ya da daha fazla tetikleyici ajan

yorgunluk, hepatosplenomegali, miyalji, göğüs ve karın

sonrası ortaya çıkan kendini sınırlayıcı otoimmün

ağrısı,

hadisedir. Lenfadenit, sitotoksik T lenfositlerin neden

oluşturmaktadır.

semptom
terleme,

ve
bulantı,

bulguları
kusma

döküntü,
ve

kilo

artrit,
kaybı

olduğu apoptotik hücre ölümünden kaynaklanır. Bazı

Laboratuvar ve görüntüleme: Hastaların

human leukocyte antigen (HLA) sınıf II genleri

büyük bir kısmında hemogram normaldir. Yaklaşık %40

hastalarda daha sık bulunmaktadır ve bu da otoimmün

hastada lökopeni gözlenirken %5 hastada ise lökositoz

yanıta genetik yatkınlığı düşündürmektedir. Epstein-

görülür. Ayrıca trombositopeni, pansitopeni ve kronik

Barr virüsü, Human Herpes virüs 6 ve 8, Human

hastalık anemisi de görülebilir. Hastaların yarısından

Immunodeficiency

B19,

fazlasında sedimentasyon yüksekliği saptanır. Karaciğer

Yersinia

fonksiyon testlerinde hafif bozukluk ve serum laktat

enterocolitica ve Toksoplazma gibi bir çok enfeksiyöz

dehidrogenaz yüksekliği diğer bulgular arasında yer alır.

paramiksovirüs,

virüs,

parvovirüs

parainfluenza

virüs,
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Romatoid faktör, anti-nükleer antikor ve sistemik lupus

dağılımıyla birlikte eozinofilik fibrinoid materyal

eritematoz

negatiftir.

alanlarıyla sınırlıdır. KFH’de proliferatif, nekrotizan ve

Başlangıçta KFH tanısı olan hastaların bir kısmında

ksantomatöz olmak üzere 3 farklı histolojik patern

sonradan sistemik lupus eritematoz gelişmektedir. Bu

tanımlanmıştır. KFH ile ayırıcı tanıya giren en önemli

nedenle KFH’dan şüphelenilen ve sistemik lupus

hastalıklar lenfoma, sistemik lupus eritematoz ve

eritematoz belirtileri olan hastalara anti-nükleer antikor

tüberküloz,

testi yapılmalıdır. Ultrasonografi ya da bilgisayarlı

histoplazmoz,

tomografi ile görüntüleme lenfadenopatilerin sayısı,

enfeksiyonlardır.

lokalizasyonu ve morfolojik özelliklerini göstermek

Tedavi:

otoantikorları

genellikle

açısından faydalı ve gereklidir.

sifiliz,
lepra

enfeksiyöz

mononükleoz,

ve

gibi

çeşitli

bir

tedavi

KFH

herpes

için

etkin

bulunmamaktadır. Semptom ve bulgular genellikle

Tanı: KFH’nin tanısı lenf nodu biyopsisi ile

birkaç ayda iyileştiğinden çoğu zaman semptomatik

konulur. KFH kendini sınırlayıcı bir hastalık olmasına

tedavi (istirahat, antipiretik ve analjezik) ile klinik izlem

rağmen biyopsi, lenfoma ya da sistemik lupus

yeterli olmaktadır. Ciddi ya da dirençli semptomları

eritematoz gibi agresif tedavi gerektiren durumları

olan

dışlamak için yapılmalıdır. Sıklıkla eksizyonel biyopsi

immunglobülin

önerilmektedir

sitopatolog

vakalarda kortikosteroidle birlikte ya da tek başına

değerlendirdiğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi de

hidroksiklorokin tedavisi ile başarılı sonuçlar elde

faydalı bilgiler verebilir. Mikroskopik incelemede,

edilmiştir. Hastalar sonraki yıllarda gelişebilecek

nekroz ve histiositik hücresel infiltratın eşlik ettiği

sistemik lupus eritematoz açısından bilgilendirilmeli ve

parakortikal odaklar birlikte görülür. Kapsül infiltre

takip edilmelidir.

ancak

tecrübeli

bir

olabilir ve perinodal inflamasyon yaygındır. Nekrotizan
süreç genellikle nükleer debris parçalarının düzensiz

hastalarda

kortikosteroidler
tedavisi

ve

verilebilir.

intravenöz
Tekrarlayan

Kaynaklar:
1. Perry AM, Choi SM. Kikuchi-Fujimoto Disease: A Review.
Arch Pathol Lab Med. 2018 Nov;142(11):1341-1346.
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SB-01

Romatoid artritli hastalarda el fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Gizem Cengiz
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Kayseri

Amaç: Romatoidartrit (RA) kronik simetrik
sinovitle

seyreden,

kalıcı

eklem

hasarı

ve

deformitelerine yol açan, özellikle el küçük eklemlerinin

karşılaştırılmasında

parametrik

veriler

t-test

ile,

kategorik veriler ki-kare testi ile karşılaştırıldı. P<0,05
anlamlı olarak değerlendirildi.

simetrik tutulumu ile karakterize sistemik otoimmün bir

Bulgular: Romatoid artritli 73 hasta (67 K, 6

hastalıktır. RA da el eklemleri sıklıkla tutulmaktadır, el

E) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması

fonksiyonları bağımsız yaşam için hayati öneme sahip

53,67±10 idi. Hastaların %17,8 biyolojik tedavi ve

olup yaşam kalitesini etkilemektedir. Bizde romatoid

%82,2 ise DMARD tedavi almakta idi. Hastalar

artritli

biyolojik tedavi ve DMARD tedavi alanlar olarak iki

hastalarda

el

fonksiyonlarının

değerlendirilmesini amaçladık.
Yöntem:

gruba

ayrıldığında

demografik

verileri

ve

el

Çalışmaya Erciyes Üniversitesi

fonksiyonları benzer bulundu. İki grubun sağ el açıklığı

romatoloji polikliniğinde takip ve tedavi amacıyla gelen

(p: 0,996), sol el açıklığı (p: 0,884), sağ el kavrama gücü

ve RA için 2010 ACR/EULAR tanı kriterlerini

(p: 0,149 ), sol el kavrama gücü (p: 0,250), Duruöz el

karşılayan, 18-65 yaş aralığında olan, polikliniğe ardı

indeksi (p: 0,355), DAS28 (p: 0,417), semptom süresi

sıra gelen 73 romatoid artrit hastası alındı. Hasta

(p: 0,114) değerleri benzer olup, iki grup arasında

grubunun demografik verileri, klinik ve laboratuar

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

verileri kaydedildi. El fonsiyonlarını değerlendirmede el

Sonuç:

Romatoid

artritli

hastalarda

el

kavrama gücü, el açıklığı ölçümü ve Duruöz el indeksi

fonksiyonları etkilenmekte olup hem biyolojik tedavi

ile değerlendirildi. Hastalık aktivitesi DAS28 ile

hem

değerlendirildi. Hasta grubu biyolojik tedavi alan ve

fonksiyonlarının değerleri benzerdi. El fonksiyonları

DMARD tedavisi alanlar olarak iki gruba ayrıldı ve el

için daha ayrıntılı araştırmalara ihtiyaç vardır.

fonksiyonları

karşılaştırıldı.

SB-02

İki

de

DMARD

tedavisi

alan

hastalarda

el

grubun

Romatoid artritli hastalarda kolestatik enzim yüksekliğin değerlendirilmesi
Fatih Yıldız
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD

Amaç:

kronik,

Yöntem: Bu çalışmada, 2014-2018 yıllarında,

inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. RA'da karaciğer

VEAH-Romatoloji bölümünde takipli, RA ACR-2010

enzimleri

İlaçlar,

kriteri karşılayan, >18 yaş, ardışık 178 hastanın verileri

Steatohepatit ve hepatitler enzimleri yükseltebilir.

retrospektif incelendi. Hastaların demografik özellikleri

Primer biliyer hastalık (PBH), Otoimmün hepatit ve

kaydedildi. Yaş, cinsiyet, hastalık süresi, kullandıkları

Primer sklerozan kolanjit birlikteliğinde, ön planda

ilaçlar, ek hastalıklar, AST, ALT, ALP, GGT, ESR,

kolestatik

enzimler

CRP düzeyleri kaydedildi. Hepatitler, RF, anti-CCP ve

yükselmektedir. Bu çalışmada kolestatik enzimleri

ANA ile AMA ve SMA varsa kaydedildi. Verilerin

yüksek

istatistiki analizlerinde SPSS paket programı kullanıldı.

%6

Romatoid
oranında

olmak
olan

amaçlandı.

RA'lı

artrit

(RA),

yükselmektedir.

üzere

hepatik

hastaların

değerlendirilmesi

Bulgular: 178 RA hastasının yaş ortalamaları
49,7±12,8 (K:138/E:40) idi. Demografik özellikleri
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Tablo:1-2'de

özetlenmiştir.

ALP 41(%23),

GGT

vardı(p=0,00,p=0,020). CRP ile ESR arasında pozitif

22(%12,3) ve ALP+GGT yüksek 10 (%5,6) hasta vardı.

korelasyon vardı (p=0,00). ALP+GGT yüksek olan 10

ALP ve GGT'si normal (Grup-1) ve yüksek (Grup-2)

hastanın 2'sinde AMA pozitif, Hepatit markırları, SMA

gruba ayrıldı. ALP ve GGT yüksekliğinde cinsiyet farkı

ve ANA negatif idi.

yoktu (p=0,39). Grup-2'nin yaş, AST, ALT, ALP, GGT

Sonuç:

Aktif hastalıkta, AST ve ALP

ve ESR ortalamaları yüksekti (p<0,05,p=0,46). CRP ve

yükselmekte ve inflamasyon baskılanması ile normale

takip

(p=0,82,p=0,58).

gelmektedir. Kolestatik enzimlerle CRP, AST, ALT

Gruplarda, otoantikor, ilaç, komorbiditeler açısından

arasında pozitif korelasyon bulundu. Diğer nedenler

fark yoktu. ALP'ın AST, ALT, GGT ve CRP ile pozitif

dışlandıktan sonra ALP ve GGT birlikte yüksekse, PBH

korelasyon vardı (ilk üçü:p=0,00 ve p=0,029). ESR, yaş

gibi otoimmün karaciğer hastalıkları araştırılmalıdır.

ve hastalık süresiyle korelasyon saptanmadı. GGT'de

Kolestatik enzimleri yüksek, AMA pozitif iki hastaya

AST, ALT, ALP ve CRP ile pozitif korelasyonu vardı

PBH tanısı konuldu. RA'de hepatik enzimlerle birlikte

(ilk üçü p=0,00 ve p=0.028). Hasta yaşı ile hastalık

kolestatik enzimler de takip edilmelidir.

süresinde

süresi

ve

ESR

farklılık

yoktu

arasında

pozitif

korelasyon

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri-1 ve kolestatik enzim yüksekliği olan hastaların karşılaştırılması
Parametreler

Tüm Hastalar (n,178)

Grup-1(n,125)**

Grup-2 (n,53)**

P***

Cinsiyet K/E (n, %)
138(%77,5)/40(%22,4)
94/31(%75,2-24,8)
43/10 (%81,1-18,99)
0,39
Yaş,Yıl, Ort± SS (min-max)*
49,9±12,8(19-78)
47,62±13,2
54,87±10,4
0,00
Hastalık süresi, Yıl*
4,8±4.2(1-20)
4,69±4,12
5,07±4,6
0,58
ESR (0-25 mm/saat) *
25,5±17,5(1-85)
23,8±17,6
29,4±16,9
0,46
CRP (0-0,8mg/dl)*
1,71±1,97(0,1-13)
1,68±1,86
1,76±2,20
0,82
AST (0-32 U/L)*
20,5±14,4(8-132)
17,78±6,32
27,15±23,4
0,006
ALT (0-33 U/L)*
20,7±17,3(3-148)
17,04±9,01
29,3±26,9
0,002
ALP (35-104 U/L)*
98±134,3(35-1676)
73,7±16,06
155,5±236,8
0,015
GGT (5-36 U/L)*
27,5±37,2(4-389)
18,35±8,7
49,3±61,9
0,001
ALP yüksekliği (>104 U/L)
41(%23)
GGT yüksekliği (>36 U/L)
22(%12,3)
ALP+GGT
10(%5,6)
* Ortalama± standart sapma (minimum-maksimum), **Grup-1 ALP-GGT Normal, Grup-2:ALP-GGT Yüksek, ***P değeri;
Independent Samples T Test, istatiksel anlamlı, (p<0,05). ESR; Eritrosit sedimantasyon oranı, CRP: C-reaktif protein, AST: Aspartat
aminotransferaz, ALT: Alanin aminotransferaz, ALP: Alkalen fosfataz, GGT: Gama glutamil transferaz,

SB-03

Romatoid artritte ikinci parmak dördüncü parmak oranı (2P:4P)
Mustafa Gür, Ahmet Karataş, Süleyman Serdar Koca
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

Amaç: Düşük 2P:4P oranı yüksek prenatal

çalışmalarda da örneklem büyüklüğü çok azdır. Etik ve

östrojen ve düşük androjen seviyeleriyle ilişkiliyken,

pratik

nedenlerle

prenatal

dönemde

hormonları

yüksek 2P:4P oranı ise yüksek prenatal androjen ve

incelemek zor olduğundan 2P:4P oranı dolaylı olarak

düşük östrojen ile ilişkilidir. Sağ el ve sol el 2P:4P oranı

prenatal hormonal çevre hakkında bilgi vermektedir. Biz

arasındaki fark (ΔR-L 2P:4P) da yüksek prenatal

bu çalışmada RA ile kontrol grubu arasında 2P:4P

östrojen ve düşük androjen seviyeleriyle ilişkilidir.

oranını karşılaştırmayı amaçladık.

Prenatal dönemdeki hormonal çevre ve romatoid artrit

Yöntem: 100 RA tanılı ve 100 kontrol grubu

ilişkisi üzerine çok az sayıda çalışma mevcuttur ve bu

olmak üzere 200 kadın hastanın ellerinin palmar yüzü

33

8. Fırat Romatoloji Sempozyumu, 03-05 Eylül 2021, Malatya
dijital tarayıcı ile tarandı ve her iki elin görüntüsü elde
edildi. 2P:4P oranı her elin 2. parmak uzunluğunun 4.
parmak uzunluğuna bölünmesiyle hesaplandı. ΔR-L
2P:4P değeri, sağ el 2P:4P oranından sol 2P:4P oranının
çıkarılmasıyla elde edildi. Tanımlayıcı istatistikler hasta

Tablo 1. RA ve kontrol grubundaki parmak ölçümleri
Parametre
(ortalama±SD)
Sağ el 2P:4P
Sol el 2P:4P
ΔR-L 2P:4P

karşılaştırmak için Student-t testi testi kullanıldı.
Bulgular: RA ve kontrol grubunun yaş
ortalamaları sırasıyla 47.6±11.4 ve 47,2±11,5 idi
(p>0.05). RA ve kontrol grubunda hastalardaki ölçümler
Tablo 1’de özetlenmiştir. RA ve kontrol grubu arasında
2P:4P oranı açısından istatistiksel fark saptanmadı
(p>0.05). ΔR-L 2P:4P değerleri RA grubunda kontrol

Kontrol

P

0.958±0.288
0.957±0.345
0.002±0.257

0.954±0.317
0.959±0.312
-0.004±0.024

0.16
0.41
0.01

SD: standart sapma, RA: romatoid artrit

sayısı, yüzde, ortalama ± standart sapma (SD) olarak
gösterildi. RA ve kontrol grubu arasındaki 2P:4P oranını

RA

Sonuç: Çalışmamızda iki grup arasında 2P:4P
oranları açısından fark saptanmasa da ΔR-L 2P:4P
değeri, RA grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek
saptandı. Bu sonuçlara göre RA hastalarında prenatal
dönemdeki

östrojen/androjen

dengesinin

değiştiği

söylenebilir. Ancak erkek hastaların dahil edildiği ve
daha fazla sayıda hastanın alındığı çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.

grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksekti (p=0.01).

SB-04

Romatoloji Polikliniğinin Bilinirliği: Bir Anket Çalışması
Esra Suay Timurkaan
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ

Amaç: Romatolojik hasta portföyünün tüm

katılımcıların bu maddeyi kendi bilgilerine göre

hastane polikliniklerine dağılımını değerlendirmek.

cevaplamaları istendi ve inceleme sonucunda sıkça

Böylece

tekrarlanan 9 cevap kayıt altına alındı.

romatoloji

polikliniğinin

bilinirliğini

değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmaya

Bulgular: Katılımcıların

43.64±14.2 idi. Ankete katılan kişilerin sadece %

katılımcı (kadın: 267, erkek: 139) dahil edildi. Aralık

37’sinin (153 kişi) romatoloji polikliniğinin işleyişini

2019-Mart 2020 tarihleri arasında Elazığ Fethi Sekin

bildiği ve katılımcıların yalnızca %27.83’ünün (113

Şehir Hastanesi Dahiliye 9 polikliniğine başvuran

kişi) romatolojinin dahiliyenin bir yan dalı olduğundan

hastalar ile yüz yüze görüşme sırasında mevcut anket

haberdar olduğu sonucuna varıldı. Eklem ağrısı ve şişlik

soruları sorulmak suretiyle alınan cevaplar ve hastaların

şikayetleri poliklinik başvurusu olan hastaların büyük

sosyodemografik

çoğunluğunun

kayıt

406

ortalamaları

gönüllü

verileri

toplam

yaş

altına

alındı.

(%35.71)

ortopedi

polikliniklerine

Katılımcılara dahiliye yan dallarından hangilerini

başvurduğu, romatoloji polikliniğinin ancak 4. sırada ve

bildikleri, genel eklem problemleri ile başvuru sırasında

bilinçli hastalarca tercih edildiği gözlenmektedir.

hangi

Sorulan

polikliniği

seçtikleri

ve

steroidleri

bilip

sorulardan

endokrin

bilinmesine

hastalıklar

rağmen,

genel

bilmedikleri ile ilgili seçmeli sorular soruldu. Bir veya

katılımcılarca

romatolojik

daha fazla seçenek seçebilecekleri söylendi. Kortizol

hastalıkların bilinirliği çok sınırlı kaldığı gözlenmiştir.

kullanımına yönelik bir soruda ‘’Doktorunuz tavsiye

Steroidlerin bilinirliği nispeten yüz güldürücü olsa da

ederse kullanır mısınız’’ sorusuna ‘’Hayır’’ cevabı

(%57.88), hastaların büyük çoğunluğu halen ciddi yan

veren katılımcılar için ek bir madde olarak: ‘’Cevabınız

etkilere sebep olduklarını düşündüklerinden dolayı

hayır ise bildiğiniz yan etkileri yazınız’’ maddesi açıldı,

kullanmak istemediklerini belirtmişlerdir (%56.89).
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Tablo1. Katılımcılara ait sosyodemografik veriler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Hali
Evli
Bekar
Boşanmış
Eğitim Durumu
İlk Öğretim
Lise
Üniversite
Sonuç: Toplumun

Sayı

Yüzde

267
139

%65.76
%34.23

205
192
9

%50.49
%47.29
%2.21

211
159
36

%51.97
%39.16
%8.86

büyük

çoğunluğunun

Şekil 1. Hastalar arasında iç hastalıkları yandal

romatoloji poliklinikleri, baktıkları hasta profili ve

uzmanlıklarının bilinme sıklığı

işleyişi hakkında bilgileri yetersizdir. Toplumun bu
konuda bilgilendirilmesi, belki de romatoloji biliminin
ve

hastalık

oluşturulması

profiline

uygun

önemlidir.

kamu

Böylece

spotlarının
romatolojik

hastalıkların erken tanınması, hastanın yaşam kalitesinin
artması

ve

oluşabilecek

sakatlıkların

önüne

geçilmesinde hedefe yönelik etkin bir rol alabilir.

Şekil 2. Eklem ağrısı ile gelen hastaların başvurduğu
poliklinik sıklığı

SB-05

Cilt Bulguları ile Romatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Romatizmal Tanı
Dağılımının Değerlendirilmesi
Melih Pamukcu
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Romatizmal hastalıklarda oldukça sık

ilişkisi kurulmaya çalışılmalıdır. Çalışmamızda cilt

görülen cilt lezyonları romatizmal hastalığın ilk klinik

şikayetleri nedeniyle romatolojiye başvuran hastalara

bulgusu olabildiği gibi hastalığın seyri sırasında da

konulan romatolojik tanıların dağılımının incelenmesi

ortaya çıkabilir. Birçok hastalık benzer kliniğe sebep

amaçlandı.

olabileceği için hastanın şikayet ve bulgularının detaylı
olarak incelenerek cilt bulguları ile sistemik hastalık

Yöntem:

Romatoloji

polikliniğine,

Eylül

2019–Mayıs 2021 tarihleri arasında, cilt şikayetleri ile
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başvuran, romatolojik hastalık tanısı olmayan 115

değerleri arasında istatistiksel fark saptanmadı, C-

hastanın romatolojik hastalık tansı alan 58 İ çalışmaya

reaktif protein değerinde ise istatistiksel olarak anlamlı

dahil edildi. Hastaların aldıkları romatizmal tanılar,

fark görüldü (Tablo 1).

demografik verileri ve laboratuvar bulguları kaydedildi
ve karşılaştırıldı.

Sonuç: Romatizmal hastalıklar cildi sıklıkla
etkileyebilmektedir. Cilt bulguları sistemik romatizmal

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 46

hastalığın ilk bulgusu olabilmektedir. Cilt şikayetleri

(%79,3)’sı kadındı. 18 (%31) hasta Behçet Sendromu,

nedeniyle romatolojiye başvuran hastaların sistemik

10 (%17,2) hasta lökositoklastik vaskülit, 10 (%17,2)

romatizmal

hasta Sistemik Lupus Eritematoz (SLE), 4 (%6,9)’er

değerlendirilmesi, aynı cilt lezyonu görünüm ve

hasta sistemik vaskülit ve sarkoidoz, 5 (%8,6) hasta

patolojisini

ciltte sınırlı skleroderma, 7 (%12,1) hasta Still hastalığı

oluşturabileceğinin göz önünde bulundurularak ayırıcı

tanısı aldı. Tanı gruplarının yaş, hemoglobin, beyaz

tanının dikkatlice oluşturulması doğru tanı ve uygun

küre, platelet, nötrofil ve sedimentasyon (ESH)

tedavi planının oluşturulmasında önemlidir.

hastalıklar
birden

açısından

fazla

detaylı

romatolojik

olarak

hastalığın

Tablo 1: Cilt bulguları ile Romatoloji polikliniğine başvurup romatizmal hastalık tanısı alan hastaların demografik,
laboratuvar ve tanı özellikleri

SB-06

Koronavirüsün çocuklarda etkisi: multisistemik inflamatuar sendrom (MİS-C)
Gülçin Otar Yener
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, Şanlıurfa

Amaç:

Coronavirüs

hastalığı 2019 (COVİD-19)
enfeksiyonundan

sendrom

Yöntem: Eylül 2020 ile haziran 2021 tarihleri arasında

sonra

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanesinde MİS-C tanısı konulan 45

görülen

hasta (23 kız/22 erkek) geriye dönük olarak olarak değerlendirilmiştir.

inflamatuar

Bulgular: Tanı anındaki ortalama yaş 6,3±3,97 yıldı.

çocuklarda
multisistemik

koyduğumuz hastaların özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

(MİS-C)

tanısı

Hastaların 39’unda COVİD-19 temas öyküsü, ikisinde COVİD PCR
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pozitifliği, 42’ sinde antikor

görüldü (Tablo 1). Tüm hastalara intravenöz immünoglobulin (2

pozitifliği

mevcuttu.

Tüm

gr/kg/doz) verildi. Tüm hastalar steroid tedavisi alırken, ayrıca dokuz

hastalarda

yüksek

ateş

hastaya yüksek doz steroid (30 mg/kg/gün) 3 gün verildi. On hastaya

görülürken,

ortalama

ateş

anti-interlökin-1 tedavi verildi. 27 hasta d-dimer 2 ug/ml üstünde

süresi 5,2±1,9 gündü. En sık

olduğundan fraxiparin profilaksisi verildi, normal sınıra ulaşınca

görülen

sırasıyla

kesildi. Aspirin antiagregan dozda (5mg/kg/gün) 36 hastada kullanıldı.

(n=44),

Ortalama hastanede kalış süresi 6,5±2,1 gündü. Yoğun bakıma yatan

konjonktivit (n=42), çilek dili

hasta sayısı 8 iken, 4 hasta makrofaj aktivasyon sendromu nedeniyle

(n=27), lenfadenopati (n=27),

yoğun bakımda yoğun ilaç tedavisi yanında plazmaferez tedavisi

karın ağrısı (n=22), taşikardi

verilmesine rağmen vefat etti. Toplam 40 hasta taburculuk sonrası 2 ay

(n=20),

boyunca düzenli aralıklarla çocuk romatoloji polikliniğinde izlenerek

bulgular

makulopapüler

raş

irritabilite

(n=12),

hipotansiyon (n=10), kusma
(n=10), ishal (n=7), taşipne
(n=5),

öksürük

(n=3),

konvulziyon

(n=3),

hepatosplenomegali

(n=2),

oligüri (n=2) izledi. Kardiyak
tutulum olan hastaların onunda
myokardit, yedisinde valvulit,
ikisinde perikardiyal efüzyon,

tedavisi tamamlandı, izlemde herhangi bir komplikasyon görülmedi.
Tablo 1. Hastaların laboratuvar özellikleri
Lökosit sayısı (/mm3)
Lenfosit sayısı (/mm3)
Trombosit sayısı (/mm3)
C-reaktif protein (mg/L)
Albumin (g/dl)
Ferritin (ng/mL)
D-dimer (µg/mL)

birinde koroner arter tutulum
saptandı.

Medyan (min-max)

Referans değerleri

10890 (2150-47500)
1360 (280-5480)
206000 (63100-588000)
151,5 (18,7-478)
3,3 (2,27-4,1)
435,3 (35-20173)
2,8 (0,4-9,1)

4500-14000
600-3400
150000-450000
0-5
3,8-5,4
7-140
0-0,5

Sonuç: Çocuklarda yeni tanımlanan MİS-C bazı özellikleri

Hastaların

Kawasaki hastalığına benzemekle birlikte bu hastalarda daha fazla

laboratuvar incelemesinde c-

oranda makrofaj aktivasyonu gelişebilmektedir. Erişkin hastalarda da

reaktif

benzer olgular bildirilmektedir. Bu hastaların erken tanı ve tedavisi

protein

albümin

yüksekliği,

düşüklüğü,

ferritin

oldukça önemlidir.

yüksekliği, d- dimer yüksekliği

SB-07

Akut romatizmal ateş: Erişkinlerde erken artrit ile prezentasyonu
İsmail Doğan1, Osman Nuri Koyun2, Hakan Apaydın3
1

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Dahiliye AD, Romatoloji Bölümü, 2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
İç Hastalıkları AD, 3Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıları AD, Romatoloji Bölümü, Ankara

Amaç: Akut romatizmal ateş (ARA), en sık 6-

erken artrit ile başvuran, revize Jones kriterleri ile ARA

20 yaştaki bireyleri etkileyen ve Türkiye’de sık görülen

tanısı konulan 30 yaş üzeri 5 erişkin hasta çalışmaya

bir hastalıktır. Yetişkinlerde nadir görülür ve klinik seyri

alındı.

çocuklardan farklılık gösterir. Bildirimizde, ARA'nın
erişkinlerdeki klinik seyirini tespit etmek istedik.
Yöntem:

Çorum

ilindeki

Olgu serisi: Vakaların yaşı 35 ile 56
arasındaydı (ortalama yaş 45,6), ikisi erkek, üçü kadındı.

hastanemizin

Komorbidite olarak bir hastada atriyal fibrilasyon,

romatoloji polikliniğine, 2018-2020 yılları arasında

birisinde de koroner arter hastalığı vardı. Tüm
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hastalarda son 15-21 gün içerisinde tonsillit öyküsü

gün) ve benzatidin penisilin G (1.2 milyon ünite / 4

sonrası artrit gelişmişti ve EKO’da kapak tutulumunu

hafta-intramüsküler) reçete edildi. Metil prednizolon

düşündüren

dozu kademeli olarak azaltıldı ve klinik takibe göre orta

morfolojik

değişiklikler

saptandı.

Hastalardan ikisinin daha önce ARA öyküsü vardı.

4-6 hafta içinde kesildi.

Hastalara akut romatizmal ateşe bağlı artrit

Atriyal fibrilasyon için varfarin kullanan bir

tanısı, revize Jones tanı kriterlerine göre, 2 hafta içinde

hastada kanama riski nedeniyle intramuskuler depo-

kademeli olarak artan ASO titresi, gezici poliartrit,

penisilin

ekokardiyografi ile kardit bulguları, ateş ve eritrosit

planlanan başka bir hastada, metil prednizolon 4 mg /

sedimantasyon

ve

gün verildi. Tüm hastaların artrit semptomları tedavi ile

ile

düzeldi. Kardit açısından düzenli kardiyoloji takibi

hızı

elektrokardiyogramda

yüksekliği
PR

bulguları

aralığının

uzaması

konuldu. Erken artrit ayırıcı tanısı için istenen

verilmedi.

Koroner

baypas

operasyonu

önerildi.

antinükleer antikor, anti-CCP, romatoid faktör, ürik asit

Sonuç: Akut romatizmal ateş, erişkinlerde bir

ve Brucella aglütinasyon serum düzeyleri negatif

üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası gelişen artrit

bulundu. Olguların klinik ve laboratuvar bulguları

etiyolojisinde post-streptokok reaktif artrit ile birlikte

Tablo-1'de verilmiştir.

ayırıcı tanıda düşünülmelidir.

Tedavi

olarak

steroid

olmayan

antiinflamatuvar ilaçlar, oral metil prednizolon (16 mg /
Tablo 1. Vakaların klinik ve laboratuvar bulguları
Vakalar
1. vaka
Yaş/Cinsiyet
35/K
Geçmiş ARA öyküsü
yok
Ekokardiyogafi bulguları
2° MY
Artrit
poliartrit
Sydenham kore/cilt altı
nodül/eritema marginatum
Minor kriterler: artralji,
+
Ateş, ESH, PR aralık uzaması
ASO titre (ilk başvuru)
250
ASO titre (2 hafta sonra)
430
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2. vaka
42/E
var
hafif MS
poliartrit
-

3. vaka
42/K
yok
1-2° AY
poliartrit
-

4. vaka
53/K
yok
hafif MD, 2° AY, 2° TY
poliartrit
-

5. vaka
56/E
var
1° AY
poliartrit
-

+

+

+

+

332
472

386
500

260
320

364
456

Sarkoidoz Keratokonjuktivitis Sikka İle Prezente Olabilir Mi?
Mehmet Fatih Küçük, Lütfiye Yaprak
Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Giriş:

Sarkoidoz

nedeni

bilinmeyen

granülomatöz multisistemik bir hastalıktır.Bir çok
sistemi etkileyen bir hastalık olması nedeniyle çok farklı
klinik semptomlar ile

değerlendirmek istedik.
Yöntem:

Göz

polikliniğine

kuru

göz

çıkabilir.Okuler

semptomları ile başvurmuş olup, kuru göz saptanmış

tutulum sık görülen bir tutulumdur ve çoğunlukla üveit

olması nedeniyle romatoloji uzmanına yönlendirilmiş

şeklinde tutulum olur.Kuru göz denince ilk akla gelen

olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.

hastalık

birlikte

Romatoloji uzmanı tarafından yapılan değerlendirme

görülebilmektedir.Bu

sonrası tükrük bezi biyopsi yapılmış olan hastaların

Sjögren

sarkoidoziste

de

karşımıza

yapılmış olan hastalarda sarkoidoz saptanma sıklığını

sendromu
kuru

göz

olmakla

çalışmamızda kuru göz saptanan ve tükrük bezi biyopsi
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dosyası tarandı, Dosya bilgilerine ulaşılabilen, dahil

infiltratlar, bir hastada ise retikülonodüler tutulum

edilme kriterlerini karşılayan 85 hasta alındı.

saptandı. İki hastada sedimentasyon hızı, 3 hastada ise

Sonuç: Hastaların tamamı kadındı ve yaş
ortalaması 45±8.25 yıl idi. BFT, KCFT, TK, TİT,

serum ACE düzeyi yüksek saptandı. Hastaların
özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Kalsiyum, D vitamin normaldi. ANA, ANCA, RF, CCP,

Tartışma: Sarkoidozda en sık ön üveit olmak

viral seroloji negatifti. Toplam 4 (%4.7) hastanın tükrük

üzere %25-50 oranında göz tutulumu görülür. Ekzokrin

bezi

bez

biyopsisinde

hücrelerin

çok

eşlik

sayıda

ettiği

multinükleer

non-kazeifiye

dev

tutulumu

sarkoidozun

nadir

ancak

önemli

granülom

tutulumlarından biridir. Çalışmamızdaki hastalarda

(sarkoidoz) ile uyumlu yoğun mikst yangısal hücre

olduğu gibi, hastaların farklı semptomları da olmasına

infiltrasyonu saptandı. İki hastada YÇBT'de bilateral

rağmen

hiler LAP, iki hastada ise parankimal tutulum saptandı.

muayenesinde kuru göz saptanıp romatoloji uzmanına

Bu hastaların kronik öksürük, göğüs ağrısı, ağız

yönlendirme sonrası tanı almışlardır. Kuru göz

kuruluğu vb yakınmalarla farklı branş hekimlere

etiyolojisinde sarkoidoz unutulmamalıdır. Bu çalışma

başvurduğu

YÇBT’inde

ile bu konuda hekim farkındalığını arttırmayı amaçladık.

mediastinal ve hiler multıpl lenf nodları saptanırken 1

Bu konunun netleştirilmesinde geniş hasta popülasyonlu

hastada üst ve orta zonlarda yamalı parankimal

çalışmalar yol gösterici olacaktır.

öğrenildi.2

hastanın

tanı

gecikmesi

yaşanabilmektedir.

Göz

Tablo 1:Sarkoidoz saptanan hastaların özellikleri
Yaş

KKS semptom Serum
HRCT bulgusu
süresi, ay
ACE, U/L
1.olgu 38
K
20
135
Parankimal tutulum
2.olgu 45
K
12
48
Hiler LAP
3.olgu 32
K
16
95
Hiler LAP
4.olgu 58
K
22
68
Parankimal tutulum
EN; eritema nodozum, ESH; eritrosit sedimantasyon hızı, ANA; anti-nükleer antikor
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Cinsiyet

EN
+
+
-

ESH,
mm/h
53
48
16
28

Schirmer,
mm
Sağ 2, sol 3
Bilatarel 3
Sağ 0, sol 2
Bilateral 0

ANA
-

Otoimmün hastalıklarda biyolojik tedaviler için kullanılan aydınlatılmış onam
formlarının Türkçe okunabilirlik düzeyleri: Tanımlayıcı bir çalışma
Gökhan Tazegül1, İbrahim Ethem Ay2
1
2

Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar

Amaç: Aydınlatılmış onam bir hasta hakkı,

Yöntem: Ülkemizde tüm klinikler tarafından

etik bir kural ve yasal bir zorunluluktur. Bu çalışmada,

ortak kullanılan; anti-tümör nekroz faktörü grubu

otoimmün

için

ilaçlar, adalimumab (orta üveit için), anakinra,

ve

barisitinib, belimumab, ritüksimab, tofasitinib ve

Rehabilitasyon klinikleri başta olmak üzere tüm

vedolizumab için hazırlanmış sekiz aydınlatılmış onam

klinikler tarafından kullanılan aydınlatılmış onam

formu,

formlarının,

düzeylerinin

geliştirilen okunabilirlik ölçütleri ile değerlendirilmiştir.

saptanması ve eğitim düzeyi üzerinden okunabilirliğin

Okunabilirlik düzeyleri ilköğretim (1.-8. sınıf), lise (9.-

incelenmesi, ayrıca örnek bir aydınlatılmış onam formu

12. sınıf), lisans eğitimi (13.-16. sınıf) ve lisansüstü

üzerinde daha kolay okunabilir bir onam formu

eğitim (16. sınıf üzeri) olarak dört ana grupta

oluşturma önerisinin sunulması amaçlanmıştır.

değerlendirilmiştir.

Romatoloji,

hastalıklarda
Göz

biyolojik

Hastalıkları,

Türkçe

tedaviler

Fizik

okunabilirlik

Tedavi

Ateşman

ve

Bezirci-Yılmaz

tarafından
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Bulgular: Ateşman Okunabilir Ölçütü’ne göre
aydınlatılmış onam formlarının okunabilirlik puanı
ortanca 21.6 (minimum 8.7 - maksimum 29.2) idi.
Bezirci-Yılmaz

aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliği ortanca 22

az lisansüstü eğitim düzeyinde okunabilir saptanmıştır.

yıl eğitim (minimum 20 - maksimum 27) gerektiriyordu.

Ülkemizde eğitim düzeyinin, 2017 verilerine göre

Her iki okunabilirlik ölçütüne göre de tüm formlar en az

ortalama 8.27 yıl olduğu ve 2020 verisine göre nüfusun

lisansüstü

Adalimumab

%20’sinin yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyine sahip

aydınlatılmış onam formu (Şekil 1), Bezirci-Yılmaz

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, aydınlatılmış

Okunabilir Ölçütü’ne göre okunabilirlik için 20 yıl

onam formlarının hastalar tarafından okunabilirliğinin

eğitim gerektirmekteydi. Aynı form, üzerinde anlam

ciddi düzeyde düşük olduğu öngörülmektedir. Mevcut

değişikliği oluşturmadan cümle, kelime, harf, karakter

yazılı aydınlatılmış onam formlarının okunabilirliğinin

ve

arttırılması için ivedi düzenlemeler etik ve yasal

sayısı

düzenlendiğinde

gerektirmekteydi.

göz
ise,

önüne

göre

Sonuç: Otoimmün hastalıklarda biyolojik
tedaviler için kullanılan aydınlatılmış onam formları, en

eğitim

Ölçütü’ne

görülmektedir (Şekil 2).

ise

hece

Okunabilir

Ölçütü’ne okunabilirlik için 7 yıl eğitimin yeterli olduğu

alınarak

Bezirci-Yılmaz

yeniden

Okunabilir

Şekil 1. Adalimumab Hasta Onay Formu (düzenlenme öncesi)
Kullanımda olan aydınlatılmış onam formu okunabilirlik için 20
yıl eğitim gerektirmektedir.

SB-10

açılardan gereklidir.

Şekil 2. Adalimumab Hasta Onay Formu (düzenlenme sonrası)
Düzenlenmiş olan aydınlatılmış onam formunun okunabilirliği
için 7 yıl eğitim yeterlidir.

ANTİ-TNF TEDAVİ ÖNCESİNDE TÜBERKÜLOZ VE HEPATİT B SEROLOJİSİ
TARANMA ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yurdagül S. Danacı1, Rabia P. Sağır2, Servet Yolbaş3, Yüksel Seçkin4, Süleyman S. Koca2
1

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, 2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç
Hastalıkları AD, Romatoloji BD, 3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD,
Romatoloji BD, 4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Gastroenteroloji BD.
Giriş:

Tümör

nekroz

faktör

(TNF)-α

etkiler bildirilmiştir. Son kılavuzlarda ve konsensus

inhibitörleri romatizmal hastalıklarda ve inflamatuar

raporlarında anti-TNF tedavi alan hastalarda, hekimlerin

barsak hastalıklarında hastalarda kullanılmaktadır.

tedavi öncesi Hepatit B virüsü (HBV) ve latent

Çalışmalarda bu ilaçları kullanan hastalarda bazı yan

tübeküloz serolojisini değerlendirmesi önerilmektedir.
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Çalışmamızın amacı anti-TNF tedavi öncesinde Hepatit

öncesinde tüm hastalara PPD yapılmıştı. Bununla 43

B virüsü (HBV) ve latent tüberküloz serolojisinin hangi

hastaya PPD ile birlikte İnterferon gama salınım testi

oranda tarandığı ve reaktivasyon oranını göstermektir.

(IGST) de yapılmıştı. PPD 5 mm ve üstü ya da IGST

Yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Turgut

Özal

Tıp

Merkezi

Romatoloji

pozitif hastalara izoniazid (INH) profilaksi tedavisi

ve

verilmişti. INH profilaksisi verilmesine rağmen takipte

Gastroenteroloji Bölümlerinde anti-TNF tedavisi alan

2 hastada (birinde 13. ayda, diğerinde 14. ayda)

291 hastanın dosyası retrospektif olarak incelenerek

tüberküloz geliştiği görüldü.

veriler elde edildi.

Tartışma: Anti-TNF tedavisi planlanan tüm

Bulgular: Merkezimizde anti-TNF verilen 291

hastalar tedavi öncesi latent tüberküloz açısından

hasta vardı, bu hastaların 217’si HBV açısından

taranırken;

hepatit

b

açısından

tarama

gözden

taranmıştı, 65 hastada tedavi öncesi sadece HBsAg; 152

kaçmaktadır. Ancak bizim hastalarda olduğu gibi anti-

hastada HBsAg ve anti-HBc birlikte bakılmıştı,

TNF altında HBV reaktivasyon riski HBsAg pozitif

Hastaların 74’üne ise HBV açısından herhangi bir

hastada orta iken ve sadece anti-HBc IgG pozitif,

tarama yapılmamıştı. Hastaların 3’ü HBsAg pozitif, 41

HBsAg neagtif hastalarda çok düşüktür. Yine de buna

hasta ise anti-HBcIgG pozitifti. HBsAg pozitif

rağmen koruyucu hekimlik prensiplerinin optimal

hastalardan sadece 1 tanesine profilaktik olarak antiviral

düzeyde uygulanması amacıyla latent tüberküloz

tedavi başlanmıştı. Hem HBsAg pozitif 2 hastaya hem

taraması gibi anti-TNF tedavi öncesi tüm hastalar HBV

de anti-HBc IgG pozitif 41 hastaya profilaktik olarak

reaktivasyon riski açısından da taranmalıdır.

antiviral tedavi verilmemesine rağmen hiçbir hastada
HBV reaktivasyonu görülmedi. Anti-TNF tedavi
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Mukokutanöz Behçet hastalarında serum histatin-1 ve histatin-3 düzeyleri
Ahmet Karataş1, Ramazan Fazıl Akkoç2
İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD1, Anatomi AD2, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Elazığ

Amaç:

Sistemik

Behçet hastası ve 20 sağlıklı kontrol dahil edildi. Serum histatin-1 ve histatin-

Behçet

3 düzeyleri kit kataloglarında belirtilen çalışma prosedürlerine uygun olarak

görülen

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) yöntemi ile belirlendi. Elde

belirtilerinden birisi oral afttır.

edilen verilerin analizinde, statistical package social science (SPSS) 22 paket

Histatinler histidin bakımından

programı kullanıldı.

tutulumlar

yapabilen

hastalığının

en

sık

zengin polipeptitlerdir. Histatin-1

Bulgular: Behçet hastalarının yaş ortalaması 41.15±13.43, kontrol

ve histatin-3 oral mukozada yara

grubunun yaş ortalaması 33.42±11.58 olup aralarında anlamlı bir fark yoktu

iyileşmesinde rol oynarlar. Bu

(p=0.062). Her iki grupta cinsiyet dağılımı açısından farklılık yoktu (p=0.096)

çalışmanın amacı mukokutanöz

(Tablo1). Serum histatin-1 ve histatin-3 düzeyleri Behçet hastalarında kontrol

Behçet

grubuna göre daha düşüktü (sırasıyla p<0.001, p=0.046) (Tablo 1).

hastalarında

histatin-1

ve

serum
histatin-3

Tablo 1. Çalışma grupları demografik ve laboratuvar verileri

düzeylerinin araştırılmasıdır.
Fırat

Yöntem:

Çalışmaya

Üniversitesi

romatoloji

polikliniğinde takip edilen en az 1
yıldır tanısı olan 20 mukokutanöz

Yaş (yıl)
Cinsiyet (K/E)
Histatin-1 (ng/ml)
Histatin-3 (ng/ml)

Kontrol
(n=20)

Behçet
hastalığı (n=20)

P

33.42±11.58
15/5
52.05±32.51
25.02±18.47

41.15±13.43
10/10
16.71±7.96
15.76±3.71

0.062
0.096
<0.001
0.046
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Sonuç:

Behçet

girmektedir. Bu çalışmada, mukokutanöz Behçet hastalığında serum histatin-

hastalarında sık görülen oral aft

1 ve histatin-3 düzeyleri sağlıklı kontrol grubuna göre azalmış olarak bulundu.

hastaların

kalitesini

Yapılacak daha kapsamlı çalışmalar sonucunda Behçet hastalarında oral

oldukça düşürmektedir. Hastalar

aftlara yönelik tedavide histatin-1 ve histatin-3 gibi polipeptidlerin kullanımı

oral aftlar için çoğu zaman farklı

gündeme gelebilir.

tedavi

yaşam

arayışlarına
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bile

ANTERİÖR ÜVEİTİN NADİR BİR NEDENİ: COVİD-19
Mustafa Timurkaan1, Fatih Cem Gül2
Fethi Sekin Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği1, Göz Hastalıkları Kliniği1, Elazığ

Amaç: Üveit hastaları sıklıkla romatolojik

Tartışma: Literatürde şu ana kadar Covid-19’a

hastalık etyolojisi araştırılmak üzere romatoloji kliniği

sekonder

ile konsülte edilmektedir. Bu açıdan hastanemiz

rastlayamadık.

Pandemi Servisinde Covid-19 pnömonisi nedeniyle

konjonktivit ve pıhtılaşma bozukluklarına bağlı olarak

takip edilen hastalarda gelişen akut anterior üveit

retinada

vakalarını sunmayı amaçladık.

mevcuttur. Hastalığın henüz yeni tanınmaya başlaması

Vaka sunumu: Mart 2020-Eylül 2020 tarihleri

bildirilmiş

anterior

Ancak,

lezyonlar

üveit

Covid-19

görüldüğü

vakasına
vakalarında

bildirilen

yayınlar

anterior üveit açısından da ileri tetkik yapılmasını

arasında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastane’sinde Covid-

gerektirmektedir.

19 pnömonisi nedeniyle kliniğimizde takip ettiğimiz

gösterilmesi bu konuda yardımcı olabilir. Covid-19

vakalar arasında, 4 hastada akut anterior üveit gelişti.

hastalarının artan sayısı dikkate alındığında, anterior

Tüm hastalarda gelişen üveit tablosu Covid-19

üveit tablosu ile romatolojiye konsülte edilen hastalarda

tedavileri tamamlandıktan sonra başlamıştı. Vakaların 2

ayırıcı tanıda Covid-19 tanısı akılda tutulmadır. Tespit

tanesinde tedavisi sırasında moxifloksasin kullanım

ettiğimiz bu yeni ilişkinin Covid-19 enfeksiyonunun

öyküsü mevcuttu. Diğer iki vakada akut anteriör üveit

komplikasyonlarına literatürde farklı bir pencere

etyolojisine

açabileceği kanısındayız. Bu konuda daha fazla bilgiye

yönelik

altta

yatan

herhangi

predisopozan faktör tespit edemedik (Tablo 1).

bir

sahip

Ön

olabilmemiz

kamara

için

geniş

sıvısında

serilere

virüsün

ihtiyaç

bulunmaktadır.
Tablo 1. Anterior üveit nedenleri
Ankilozan Spondilit
İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Reiter sendromu
Psöriatik artrit
Viral Nedenler (Herpes Simplex, Varisella
Zoster, Cytomegalovirüs. Rubella)
Behçet hastalığı
Lyme hastalığı
Juvenil Romatoid Artrit
Sarkoidoz
Sifiliz
Göze ait lokal nedenler (Fuchs üveiti, post
travmatik)
İlaçlara sekonder (moxifloksasin en sık)
İdiopatik ( yaklaşık vakaların %60’ı)

Ayırıcı tanıda laboratuvar testleri
ESR, HLA-B27 (+), sakroiliyak X-ray
HLA-B27 (+)
ESR, HLA-B27 (+), Eklem için X-ray, Kültür
(konjuktiva, üretra, prostat)
HLA-B27 (+)
Klinik tanı

Konsültasyonlar
Romatoloji
Gastroenteroloji
Üroloji, Dermatoloji

HLA-B51
ELISA
ESR, ANA (+), RF (-), Eklem için X-ray
ACE, Akciğer X-ray
RPR ya da VDRL, FTA-ABS ya da MHATP

Romatoloji
Romatoloji
Pediatrist, Romatoloji
Göğüs, Romatoloji
Enfeksiyon hastalıkları,
Dermatoloji
Oftalmoloji

Romatoloji, Dermatoloji
Dermatoloji

Ayrıntılı anamnez
Altta yatan herhangi bir neden bulunamadığı durumlar

ESR: Eritrosit sedimantasyon rate, HLA: Human lökosit antijen, ANA: Anti nükleer antikor, VDRL: Venereal Disease
Research Laboratory, FTA-ABS: Fluorescent treponmenal antibody test
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ROMATOLOJİ HASTALARINDA MALİGNİTE
Mesude Seda Aydoğdu1, Nevzat Gözel2
1

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ
2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ

Amaç: Malignite günümüzde sıklığı artmış

meme ca oldu. Bir RA hastamızda NHL, bir

genetik ve çevresel faktörlerin etken olduğu bir sağlık

dermatomiyozit hastamızda da AML M3 hematolojik

sorunudur. Romatolojik hastalıklarda malignite ile

malgniteleri ile karşılaşıldı. malignite tanısı alan 27

karşılaşılabileceği gibi; paraneoplastik sendrom olarak

hastadan sadece 3 hasta Anti-TNF, 7 hasta Anti TNF dışı

da romatolojik hastalıklar karşımıza çıkabilir. Altta

biyolojik tedavi alıyordu. Onkoloji polikliniğinde takipli

yatan immün, genetik yolaklar ve tedavide kullanılan

13 hastadan 7 si romatoid artrid, 1’i bağ doku hastalığı,

immünosupresif

edebilir.

2’si spondiloartropati, 1’i SLE, 1’i SJS, 1’i kanser

hangi

ilişkili miyopati hastalık semptomları ile polikliniğizde

malignitelerle sık karşılaştığımızı veya malignite tanısı

tanı aldılar. Romatoloji ve malignite arasındaki

aldıktan

ilişkilerin bilinmesi altta yatan patolojinin hem doğru

Çalışmamızda

ilaçlar

riske

romatoloji

sonra

hangi

aracılık

pratiğimizde

romatolojik

paraneoplastik

semptomlarla karşımıza çıktığını paylaşmak istedik.

teşhisinde, hem de altta yatan hastalığın daha etkin

Yöntem: Çalışmamızda son 7 yıl içinde

tedavi edilmesinde klinisyene yardımcı olacaktır.

romatoloji polikliniğimizde takipli malignite tanısı
almış veya malignite tanısı aldıktan sonra romatolojik
bir hastalığı ortaya çıkmış 40 hastayı dahil ettik.
Hastaların

demografik

bilgileri,

romatolojik

ve

onkolojik tanıları, onkolojik tanı almadan önce aldığı
tedaviler kaydedildi. Elde edilen

veriler

istatistiksel

22

yöntemlerle,

SPSS

uygun

programı

kullanılarak, analiz edildi.
Bulgular: Çalışmamıza 32 kadın (%80) ve 8
erkek (%20) hasta dahil edildi. Ortalama yaş
60.05±13.245 yıl olarak hesaplandı. Romatolojik ve
malignite tanılarına göre hasta sayıları Tablo 1 ve Tablo
2’de verilmiştir.
Sonuç:

Çalışmamıza

dahil

ettiğimiz

40

hastanın 27’si romatolojik hastalık tanı varken takipleri
sırasında malignite tanısı aldı. 13 hasta da malignite
tanısı aldıktan sonra inflamatuar romatizmal bir hastalık
tanısı konuldu. 40 hastadan 5 tanesi exitus oldu, 35 hasta
romatoloji ve onkoloji bölümlerinde takibi devam
ediyor.

Çalışmamızda

en

sık

malignite

ile

karşılaştığımız romatolojik hastalık RA, malignite ise

Tablo 1. Romatolojik tanılarına göre hasta sayıları
Tanı
Hasta sayısı
Romatoid artrid
22
Ankilozan spondilit
4
Psöriatik artrit
2
İnflamatuar miyozit
2
Sistemik lupus eritematozus
1
Sjögren sendrom
2
Sistemik skleroz
2
Undiferansiye bağ doku
2
hastalığı
ANCA ilişkili vaskülitler
2
Sneddon sendromu
1
Tablo 2. Malignite tanılarına göre hasta sayıları
Tanı
Hasta sayısı
Meme ca
7
Akciğer ca
3
Tiroid papiller ca
5
GİS maligniteleri
7
Jinekolojik maligniteler
5
Testis tm
1
Malign melanom dışı cilt ca
5
Hematolojik maligniteler
3
Sarkom
2
Renal hücreli ca
1
Larinks ca
1
ca: karsinom, GİS: gastrointestinal
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İNFLAMATUAR SPONDİLOARTROPATİ İLE KARIŞAN OSTEOARTRİT
VAKA SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Neşe Çabuk Çelik, Burak Karakaş, Beliz Karataş, İlker Yalçın, Ali Şahin
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sivas

Giriş: Osteoartrit (OA),

saptanmadı. Önceden başvurulan merkezde istenen MR'lar ve PET-BT’de

artritin en yaygın şeklidir ve

malignite ve metastaz açısından anlamlı patoloji saptanmamıştı. Romatoloji

hastalık ekspresyonunun belirgin

polikliniğimizde rutin biyokimya, direkt grafiler ve sakroiliak ve torako-

değişkenliğine sahiptir. SpA'nın

lomber MR istendi. İstenen tetkikler sonucunda romatolojik inflamatuar bir

farklı formları bir grup klinik

patolojiye rastlanmadı. Hastanın çekilen torakolomber MR’ında ‘L4-L5

özelliği paylaşır; en ayırt edici

diskinde ve L5-S1 disklere komşu end pletelerde subkondral ödem olup,

özellikleri,

eklemlerin

anterior longitudünal ligamentin yapışma yerine yakın lezyon romanus

iltihabı (özellikle sakroiliak [Sİ]

açısından anlamlıdır’ ve çekilen sakroiliak MR’ında ‘T2 ve T1 kesitlerde

eklemler), asimetrik oligoartrit

sakroiliit ile karışan osteoartrite sekonder kırık gözlendi’ şeklinde raporlandı.

(özellikle

HLA B-27, HLA B-51 ve MEVF genetik testleri negatifdi.

aksiyel

alt

ekstremitelerin),

daktilit (sosis parmakları) ve
entezittir.

Tüm bu sonuçlar neticesinde; osteoartrite bağlı kırık tanısıyla,
NSAID’s ve kalsiyum, D vitamini başlandı. Olgu tedaviden fayda gördü.

Olgu: 37 yaşında kadın

Tartışma: Vakamız, anamnez ve fizik muayenesine

göre

hasta, tüm vücutta özellikle de

spondiloartropatiyi ön planda düşündürse de, bel ağrısının osteoartrite

kalçada son 3 aydır olan ağrılar

sekonder kırık nedeniyle olduğu gözlenmiştir. Spondiloartropati ile karışan

nedeniyle başvurdu. Yürümede

diğer patolojiler, DİSH,osteeitis kondensans ilii, erozif osteokonrozis,

zorluk şikayeti ön planda olup,

Schmorl nodülleri, SİE’de dejeneratif durumlar, aksesuar SIE-faset, Sakral

tekerlekli sandalye ihtiyacı vardı.

stres kırıkları, İnfeksiyöz sakroiliit, alkaptonüri-okronozis, Paget hastalığı,

Eşlik eden göğüs, kasık ve karın

Sarkoidoz,

ağrısından yakınıyordu. Anamnez

hiperparatiroidizm, hipofosfotemik osteomalazi ve Fibromiyalji şeklinde

ile kalça ağrısının inflamatuar

sıralanabilir.

tipte

olduğu

FMF,

CPPD,

metabolik

durumlar

(hipoparatiroidizm,

anlaşıldı.

Romatolojiye başvuru öncesinde,
hastaya
polikliniğinde

Fizik

Tedavi
fibromiyalji

sendromu tanısı ile duloksetin
başlanmış. Hasta bu tedaviden hiç
fayda görmemiş. Hastanın önceki
başvurularında bakılan brucella ile
ilgili ayrıntılı tetkikleri negatifdi.
Anamnez ve fizik muayenesi
tamamlandıktan sonra karın ağrısı
için

gastroenterolojiye,

göğüs

ağrısı için ise göğüs hastalıklarına
yönlendirildi.

Resim 1,2 ve 3 torakal MR, Resim 4 lomber MR, Resim5 ve 6 ise sakroiliak
MR kesitleridir

Konsültasyonlar

sonucunda anlamlı bir patoloji
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AKROMEGALİ HASTALARINDA SARKOPENİ VE KIRILGANLIK
Kader Uğur1, Hasan Eryeşil2, Ramazan Fazıl Akkoç3, Ahmet Karataş4
1

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Elazığ
2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ

3

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Elazığ
4

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ

Giriş: Akromegali, büyüme hormonu

(min:17.1, max:62.4) idi. Tüm hastaların 14’ü

fazlalığına bağlı olarak ortaya çıkan bir klinik

kırılgan iken 6 hastada saptanmadı. Kırılganlık

sendromdur. Mortalite ve morbiditeyi etkileyebilen

saptananlarda

sarkopeni ve kırılganlığın akromegali hastalarında

saptanmayanlarda 37.6±13 kg idi (p=0.953).

araştırılmasını amaçladık.

Ayrıca

el

hastaların

kas

gücü

remisyon

37.2±14.6
durumuna

kg
göre

Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesi

kırılganlığına baktığımızda istatistiksel olarak

Endokrinoloji bölümünde takipli olan akromegali

aralarında bir fark saptanmadı (p=0.891). Ölçülen

tanısı almış 20 hasta çalışmaya alındı. Hastaların

iskelet kası kesit alanı (SMA): 145.8±33.7 cm² idi.

elektronik el dinamometresi (Model EH101,

İskelet kası indeksi (SMİ) ise ortalama 53.1±9.7

Zhongshan Camry Electronic Co. Ltd. China) ile el

cm²/m² idi. 1 hastada sarkopeni saptanırken

kas gücü ölçümü yapıldı. 3.vertebra düzeyinden

remisyon durumuna göre SMİ açısından gruplar

bilgisayarlı tomografi ile abdominal kas alan

arasında bir farklılık saptanmadı (p=0.794).

ölçümü (cm2) yapıldı. Tilburg fraility skoruna göre

Sonuç: Akromegalide öncelikle sinovyal

hastaların kırılganlık durumu belirlendi. IBM-

dokuda

ve

eklemlerde

oluşan

genişlemeler

SPSS, version 26.0 programı kullanılarak uygun

hipertrofik artropatiye neden olup dejeneratif

istatistiksel yöntemler ile analizler yapıldı.

eklem hastalığı bulguları ile karşımıza gelmektedir.

Bulgular: Hastaların 13’ü (%65) kadın

Bununla birlikte artmış insülin direnci ayrıca kas

iken 7’si (%35) erkekti. Yaş ortalaması 45.65±9.7

içi yağ depolanmasının fazla olması ve eklem

(min:28, max:65) idi. Tanı süreleri ortalama

ağrıları nedeniyle mobilitenin azalması sonucunda

10.4±6.4 yıl (min:3, max:28) idi. 16 hasta medikal

sarkopeni ve kırılganlık risklerini de artırmaktadır.

tedavi alıyorken, 4 hasta almıyordu. 18 hastaya

Sonuç olarak mortalite ve morbiditesi yüksek olan

cerrahi

hastaya

akromegalide yaşam kalitesini artırmak, yaşlanan

(%85)

popülasyonun komorbiditelerini engelleyebilmek

tedavi

uygulanmamıştı.

uygulanmıştı.
Hastaların

2
17’si

remisyonda iken 3’ü (%15) tedavi altında iken

için

sarkopeni

ve

kırılganlığa

yönelik

hastalıkları aktifti. Vücut kitle indekslerinin

değerlendirilmelerinin zamanında yapılmasının

ortalaması 29.95±5.1 kg/m2 (min:22, max:45) idi.

önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Hastaların ortalama el kas gücü 37.36±13.8 kg
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Tekrarlayan karın ağrısı ve artriti olan Ailesel Akdeniz Ateşi olgusu: Yanıtsızlık mı?
Abdullah Doğan, Muhammed Canbaş, Emre Tekgöz, Seda Çolak, Sedat Yılmaz
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Romatoloji BD, Ankara

Giriş:

Ailesel

Akdeniz

ateşi

(AAA)

başlandı. 1 ay sonraki kontrolde klinik ve laboratuvar

hastalarında kolşisin direnci %5-10 düzeyde bildirilse

yanıt alındı. 1 yıldır yüksek seyreden AFR değerleri

de son dönemde IL-1 antagonistlerinin kullanımı ile bu

normale döndü (Grafi 1). Hasta halen infliksimab idame

daha nadir bir sorun haline gelmiştir. Yakınmaların

tedavisi ile takip edilmektedir.

kontrol altına alınamadığı hastalarda altta yatan başka
sorunlar olabileceği akılda tutulmalıdır.

Sonuç: AAA’da sakroiliak eklem tutulumu
hastaların yaklaşık %10 kadarında tespit edilmekte olup

Olgu: Dış merkezde AAA tanısıyla takipli 18

tüm AAA hastalarında akla gelmelidir. Diğer yandan

yaşında erkek hastaya, son 2 yıldır dirençli AAA

son dönemde, Crohn benzeri inflamatuvar bağırsak

düşüncesi ile sırası ile kolşisin (farklı preperatlar dahil),

hastalığı riskinin AAA hastalarında artığına dair vaka

anakinra, kanakinumab tedavileri verilmiş klinik yanıt

serileri sunulmaktadır. Özellikle karın ağrısı şeklinde

olmayınca intravenöz tosilizumab tedavisine başlanmış.

atakları kontrol altına alınamayan AAA hastalarında bu

Tosilizumab tedavisine rağmen hasta devam eden karın

olasılık göz ardı edilmemelidir.

ağrısı, tekrarlayan artrit şikayetleriyle Ocak 2021
tarihinde hastanemize başvurdu. Hastanın anamnezinde
son 2 yıldır karın ağrısı ve artrit ataklarının sıklaştığı,

Grafik 1: İnfliksimab tedavisi öncesi ve sonrası akut
faz değerleri

sabahları inflamatuar vasıflı bel ağrısı olduğu, giderek
zayıfladığı ve son 6 ayda vücut ağırlığının %10’dan
fazla azaldığı öğrenildi. Fizik muayenede kaşektik
görünümlü (vücut kitle indeksi 14 kg/m2), sağ dizde
şişlik, hassasiyet mevcuttu ve sakroiliak kompresyon
testi bilateral pozitifti. Tetkiklerinde akut faz değerleri
(AFR) yüksek, ANA negatif, romatoid faktör negatif,
HLA B27 pozitif, sakroiliak eklem grafisinde bilateral
evre 3 sakroiliiti tespit edildi. Sakroiliak MR’da her iki

Şekil 1: Hastanın grafi ve manyetik rezonans imajları

sakroiliak eklemde düzensizlik ve ödem izlendi (Şekil
1). Tüberküloz ve diğer olası enfeksiyonlar dışlandı.
Demir eksikliği anemisi, B12 vitamini ve folat düzeyi
düşük olan genç erkek hastanın kolonoskopisinde
terminal ileumda ülserler vardı. Ülserlerden yapılan
biyopsinin patolojisi granülomlu aktif ileit olarak
raporlanıp Crohn hastalığı ile uyumlu bulundu. Bunun
üzerine Haziran 2021 tarihinde infliksimab tedavisine
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PRİMERİ BİLİNMEYEN METASTATİK KANSERLİ BİR OLGU
Gökhan Boyraz1, Mesude Seda Aydoğdu2, Süleyman Serdar Koca2
1
2

Giriş:

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Elazığ

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

rağmen

vertebrada meatstaz şüphesi olarak raporlandı. Boyun

malignitelere

primeri

MR görüntülemesinde boyun ve sol parotis yüzeyel lob

bilinmeyen kanserler (PBK) denir. Ortalama tanı yaşı

komşuluğunda homojen kontrastlanan lenf nodları

60-65 olup bu kanserler tüm kanser vakalarının %3-5 ini

izlendi. Primer odağı belirlemek için çekilen PET CT’de

oluşturmaktadır. Yıllık insidansı 100.000’ de 7-12 dir.

yaygın lenf nodları, L1 vertebrada, sağ iliak kemikte,

En sık kanser sıralamasında 7-8. sırada yer alırken en sık

sakrum sol kesimde, bilateral femur başında çok sayıda

ölüme neden olan kanser sırasında ise 4. sırada yer

suvmaxı

almaktadır.

tutulumları izlendi. Ortopedi tarafından sol femur

saptanamayan

Yapılan

tüm

metastatik

yüksek

malignite

düzeyinde

aktivite

Olgu: 56 yaş erkek hasta son 3 aydır olan bel

boynundaki kitleden eksizyonel kemik biyopsisi yapıldı.

ve kalça ağrısı tarifliyor. Ağrının hareketle arttığını,

Patoloji sonucu “malign epitelyal tümor ve primere

sabah tutukluğunun eşlik etmediğini, aralıklı ateşinin,

yönelik öncelikle akciğer ve baş boyun bölgesinin

gece terlemelerininin ve kilo kaybının olduğunu ifade

araştırılması önerilir” şeklinde raporlandı. Boyun

ediyor. Hasta ileri tetkik amaçlı romatoloji kliniğine

bölgesindeki lenf nodlarından yapılan ince iğne

interne edildi. Hastanın fizik muayenesinde kalça

aspirasyon biyopsisi “adenokarsinom metastazı ancak

hareketleri kısıtlı diğer sistem muayeneleri doğal

primer odak belirlenemedi” şeklinde raporlandı. Hasta

saptandı. Yapılan tetkiklerde HLA B27 negatif, CRP 23

PBK tanısı ile tedavi ve takibinin düzenlenmesi için

mg/L, hemoglobin:12,1 g/dL, MCV:90 fl,serum demir:

onkoloji kliniğine devir edildi.

34

ug/dl,

ug/dl,

Tartışma: Primeri bilinmeyen metastatik

transferrin saturasyonu: %14,6 ferritin: 537 ng/ml, diğer

kanserler %80 ağrı şikayeti,%20 LAP ile başvurlara

rutin tetkikleri normal değerlerde saptandı. Periferik

sebep olur. En sık görülen histolojik alt tipi %80

yaymasında normokrom normositer eritrositler görüldü,

adenokarsinom olarak belirtilmektedir. Romatoloji

patolojik hücre görülmedi. Thoraks BT de sağ akciğerde

polikliniğinde hastalarda malignite ihtimali göz ardı

1,5 cm çaplı nodüller Akciğer ca veya metastaz, L1

edilmemelidir.

PB-02

demir

bağlama

kapasitesi:232

COVID-19 ENFEKSİYONU SONRASI REAKTİF ARTRİT GELİŞEN OLGU
Fatih Albayrak, Bekir Torun, Burak Okyar, Fatih Yıldız, Gözde Yıldırım Çetin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD.

Giriş: Koronovirüs ailesi

semptom ve bulgulara yol açabilmektedir. Bizde burada, Covid-19

geniş bir virüs ailesi olup, daha

enfeksiyonu sonrası artrit ve eritema nodosum benzeri döküntü gelişen bir

önce insanda tespit edilmemiş

olgudan bahsedeceğiz.

yeni bir koronovirüs etkeni (2019nCov)tanımlanmıştır.

Vaka: 21 yaşında bayan hasta, yaklaşık 2 hafta önce artralji miyalji,

Covid-19

öksürük ve boğaz ağrısı şikayeti olmuştur. Olguda COVID-19 enfeksiyonu

öksürük,

düşünülerek burun içinden sürüntü alınmış olup COVID- PCR sonucu pozitif

miyalji, artralji gibi birçok klinik

çıkmıştır Covid -19 enfeksiyonundan sonra sol bacak ön yüzünde hafif

enfeksyonu;

ateş,

48

8. Fırat Romatoloji Sempozyumu, 03-05 Eylül 2021, Malatya
deriden kabarık, ağrılı, kızarık

Kan ve idrar kültürlerinde üreme tespit edilmedi. Anti-nükleer antikor (ANA),

lezyonları ve sol ayak bileğinde

romatoid faktör (RF), anti sikliksitrüllenmiş peptid (Anti-CCP) antikor, C3 ve

şişlik

C4 düzeyleri normal sınırlarda çıktı. HLA B-27 negatif çıktı. Çekilen akciğer

gelişmiş

polikliniğimize

olup,

başvurmuştur.

ve eklem grafilerinde özellik tespit edilmedi.

Lökomotor sistem muayenesinde

Olgumuz, Covid-19 enfeksiyonuna sekonder gelişen reaktif artrit olarak

sol

şişlik,

değerlendirildi. Olguya tedavi olarak düşük molekül ağırlıklı heparin 0.4 Ü

kızarıklık ve sol tibia üzerinde EN

2x1,parasetamol500 mg 3x1,prednisolon 5 mg 1x1,başlandı. Hastanın

benzeri

takiplerinde şikayetleri geriledi.

ayak

bileğinde

döküntüleri

mevcuttu

Diğer

sistem

Tartışma: Viral enfeksiyonlar akut artrit nedenlerinde biri olarak

özellik

bilinmektedir. Tüm akut artrit ile başvuran olguların yaklaşık %1’inde viral

(Şekil-1).

muayenelerinde
saptanmadı.

enfeksiyonlar sorumludur. Covid-19 enfeksiyonu sonrası reaktif artrit olguları

Olguya yapılan kan tetkiklerinde

görülebilmektedir ve sunmuş olduğumuz olguyu bu yönde değerlendirdik.

beyaz küre sayısı (WBC): 10.640

Zamanla, Covid-19 enfeksiyonu sonrası gelişen farklı klinik fenotiplere sahip

(10^9/L), D-dimer düzeyi: 1.35

reaktif artrit olguları görülecek olup, bu konuda daha fazla vaka örneklerine

mg/L, prokalsitonin değeri: <0.05,

ihtiyaç duyulmaktadır.

ferritin: 121ug/L idi. C-reaktif
protein (CRP): 62 mg/L (08),sedimantasyon (ESR):48 mm/st
olarak tespit edildi. Olguya ayırıcı
tanı açısından Hepatit B, Hepatit
C,

Epstein–Barr

virüsü(EBV),

Toksoplazma,

HIV,

Sitomegalovirüs

(CMV),

parvovirüsB-19 antikor ve antijen

Şekil-1. Sol tibia (siyah ok), sağ diz (kırmızı oklar) üzerinde eritema nodozum

paneli çalışıldı ve negatif görüldü.
Antistreptolizin

O

ve sol ayak bileği artriti (sarı ok)

(ASO)

düzeyine bakıldı ve negatif çıktı.

PB-03

MULTİSİSTEMİK TUTULUMLA SEYREDEN GRANÜLOMATÖZ
POLİANJİİTİS OLGUSU
Muhammet Limon
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş

Giriş:

Vaskülitler,

kan

damarlarının

Olgu: 31 yaşında erkek olgu son 3 aydır olan

inflamatuvar destrüksiyonu ile karakterize heterojen bir

halsizlik, iştahsızlık, ateş, 10 kg kilo kaybı, kanlı burun

grup hastalıktır. Granülomatöz polianjiitis (GPA)

akıntısı yakınması ile başvurdu.2 hafta boyunca üst

ANCA ilişkili küçük damar vaskülitidir. GPA sınırlı ve

solunum yolu enfeksiyonu ön tanısı ile hastanede

sistemik tutulumla seyredebilir. Bu olgu böbrek, damar

yatırılarak verilen antibiyotik tedavisine dirençli ateşi

ve kıkırdak tutulumu ile GPA tanısı konulması

vardı. Fizik muayenede ateş: 38°C, nabız:110/ dakika,

nedeniyle sunulmuştur.

tansiyon:110/70 mm/Hg bulundu. Sağ kulak şiş ve
hassastı (Resim-1). Akciğer, kalp ve karın muayenesi
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olağan bulundu. Bacaklarda 1 pozitif periferik ödem

planlaması hastalık şiddetinin belirlenmesi, remisyon

vardı. Olgunun laboratuvar tetkiklerinde Hgb: 8.4 gr/dl,

indüksiyonu, remisyon idamesi ve hastalığın uzun

Wbc: 20.000 k/ul, Plt: 993.000 k/ul, Sedim: 97 m/saat,

dönem takibini içermelidir.

CRP:100 mg/L (N: 0-5 mg/L), Üre: 87 mg/dl, kreatinin:
3.6 mg/dl, ALT: 44 u/l, AST: 33 u/l, C-ANCA 1/100, PANCA:-, JAK-2 gen mutasyonu: negatif, 24 saatlik
idrarda protein: 2820 mg/gün (N: 28-141) saptandı.
Toraks bilgisayarlı tomografisinde akciğer tutulumu
gözlenmedi. Alt ekstremite venöz Dopplerde bilateral
safen ven trombozu saptandı. Hastaya GPA tanısı ile
pulse 1 gr metilprednizolon 3 gün, idamede 1 mg
/kg/gün

prednizolon

tedavisi

verildi.

Hastaya

siklofosfamid ayda bir 1000 mg olarak başlandı.
Kortikosteorid dozu aylık %20 doz azaltılarak titre
edildi. Son tetkiklerde Hgb:12gr/dl, Wbc:21000 k/ul,
Plt:461.000 k/ul, Sedim:33m/h, CRP:13 mg/L AST:13
u/l, ALT:20 u/l, kreatinin:1.1 mg/l, Üre:35 mg/dl. Olgu
3 aydır ayda bir siklofosfamid tedavisi ile takip
edilmektedir.
Tartışma: GPA ANCA ilişkili küçük damar
vasküliti olup her yaşta görülebilir. Sınırlı GPA’da üst
solunum yolu tutulumu daha çok burun tıkanıklığı, nazal
septum perforasyonu, ses kısıklığı, orbital kitle, işitme
kaybı görülür. GPA’lı hastaların %20’sinde başlangıçta
glomerülonefrit görülür ve klinik seyri sırasında sıklığı
%80’e ulaşır. Proteinüri, glomerüler hematüri ve
eritrosit silendirleri saptanır. GPA seyrinde hızlı
ilerleyen

glomerulonefrit

gelişebilir.

GPA

aktif

Resim 1. Kulakta eritem ve ödem görünümü

döneminde tromboza meyil artmıştır. Tedavinin temel
amacı organ işlevlerinin korunmasıdır. GPA tedavi

PB-04

ANİ GÖRME KAYBI İLE BAŞVURAN TAKAYASU ARTERİTİ
Sümeyye Şahin1, Mustafa Gür2, Ahmet Karataş2
1
2

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Elazığ

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Elazığ

Giriş: Takayasu arteriti (TA), başlıca aort

dekatında görülmektedir. Oküler bulgular, TA'lı

ve ana dalları olmak üzere büyük damarları

hastaların %8-68'inde, özellikle hastalığın geç

etkileyen, kökeni bilinmeyen kronik inflamatuar

seyrinde tanımlanmıştır. Bu bulgular genellikle

bir

retina,

vaskülittir.

TA,

genel

olarak

kadınları

koroid

ve

ön

segmentin

iskemik

etkilemektedir ve yaşamın ikinci ve üçüncü
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lezyonlarına yol açan karotis arter tutulumuna

tıkanıklık saptandı. Diğer yapılan tetkiklerde

bağlıdır.

kardiyak, hematolojik sebepler gibi retinal arter

Olgu: 41 yaşında erkek hasta, sol gözde

tıkanıklığını

açıklayacak

başka

bir

sebep

ani gelişen ağrısız görme kaybı ile acile başvurdu

bulunmayan hasta mevcut bulgularla TA olarak

ve göz hastalıkları kliniğine yatırıldı. Göz

kabul edildi. Hastaya pulse metilprednizolon ve

hastalıkları kliniğinde değerlendirilen hastada

siklofosfamid tedavisi başlandı. Mevcut tedaviler

fundusta Japon bayrağı görünümü saptandı ve

sonrasında hastanın görmesinde kısmi bir düzelme

hasta santral retinal arter oklüzyonu olarak

saptandı ve hasta mevcut tedavi ile takibe alındı.

değerlendirildi.

Romatolojik

açıdan

Tartışma: TA’da en sık görülen oküler

değerlendirilmesi istenen hastanın özgeçmişinde

bulgu retinal tutulumdur. Retinal tutulumun en

ve soygeçmişinde özellik bulunmuyordu ancak 5-6

klasik tiplerinden biri karotis arter tutulumuna

aydır olan baş ağrısı tarifliyordu. Fizik muayenede

bağlı gözde hipoperfüzyona sekonder gelişen

her iki üst ekstremitede nabız palpasyonu doğal

retinopati ve renal arter tutulumuna ikincil olarak

olarak değerlendirilirken, sol karotis arter ve sol

gelişen hipertansif retinopatidir. Her iki retinopati

temporal arter nabzı alınamadı. Oskültasyonda

de hastalığın kronik seyrinde gözlenmektedir.

karotis ve subklavyen arterde üfürüm saptanmayan

Literatürde TA’ya bağlı akut retinal vasküler

hastanın yapılan tetkiklerinde sedimentasyon ve C-

oklüzyon bildiren çok az sayıda vaka raporu vardır.

reaktif protein (CRP) yüksekliği saptandı. Çekilen

Ani görme kaybı ile başvuran genç hastada detaylı

karotis ve serebral bilgisayarlı tomografi (BT)

klinik muayene yapılmalı ve ayırıcı tanıda TA da

anjiografide sol ana karotis arterde, orifisinden

düşünülmelidir.

itibaren duvar kalınlaşması ve total olarak

PB-05

Lökositoklastik vaskülit ile aktive olan primer Sjögren sendromu vakası
Gizem Cengiz, Senem Şaş
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD, Kayseri

Giriş: Primer Sjögren Sendromu (PSS) kronik

şikayetlerinde artma, eklemlerde ağrı ve bacaklarda yeni

otoimmün bir hastalık olup, genellikle gözyaşı ve

oluşmuş olan döküntü şikayeti ile polikliniğimizde

tükürük bezleri başta olmak üzere, ekzokrin bezlerin

muayene edildi (resim). Fizik muayenesinde el bilek,

lenfositik infiltrasyonuyla karakterize bir hastalıktır.

ayak bileği ve diz eklemlerinde hassasiyeti ve

Lökositoklastik

inflamatuar

bacaklarda basmakla solmayan döküntüleri vardı. Sinir

enfeksiyonlar,

sistemi muayenesi normal idi. Hasta düşük doz steroid

maligniteler ile birlikte görülebilen küçük damarların bir

ve hidroksiklorokin tedavisi almakta idi ve aniden

vaskülitidir. PSS ile vaskülitlerin birlikteliği yaygın olup

kötüleşmiş idi.

hastalıklar,

vaskülit,

ilaç

sistemik

reaksiyonları,

bizde lökositoklastik vaskülit ile aktive olan bir PSS
vakamızı sunmayı amaçladık.

Hastanın

dosyasındaki

tetkiklerinde

ANA:1/1000 granüler, anti-SSA (ro60 ve ro52) +++, RF

Olgu: Primer Sjögren sendromu tanısıyla

122, anti-ccp negatif idi. Ayrıca yapılan laboratuvar

romatoloji polikliniğimizde takip edilen 43 kadın hasta

tetkiklerinde hemogram, biyokimya ve idrar tetkikleri

Mayıs

normal gelen hastanın crp 2,46 mg/dl, ESH 65 mm/saat

2021

tarihinde

ağız

ve

göz

kuruluğu
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idi. Döküntü bölgesinden biyopsi yapılan hastanın
sonucu lökositoklastik vaskülit olarak geldi. Steroid
dozu artırılan hastanın şikayetleri ve döküntüleri
düzeldi, fakat steroid dozunu azaltma ile şikayetleri
tekrarlayan hastaya azatiopürin tedavisi başlandı. Düşük
doz steroid ve azatiopürin tedavisi ile başarılı bir şekilde
düzelen hasta normal romatolojik muayene takibine
alındı.
Sonuç: Primer Sjögren sendromu ve diğer
otoimmün hastalıklarla birlikte lökositoklastik vaskülit
sık görülebilmektedir ve komplikasyon gelişmesini
önlemek açısından erken tedavi önemlidir.

Resim 1. Bacaklardaki döküntüler

PB-06

Progresif özofagus tutulumu olan dermatomiyozit olgusu
Abdulvahap Hohluoğlu1, Rabia Pişkin Sağır2, Ahmet Karataş2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD1, Romatoloji BD2, Elazığ

Giriş: Dermatomiyozit (DM), kas güçsüzlüğü

U/l, C-reaktif protein: 57.5 mg/l, sedimentasyon hızı: 55

ve deri bulgularıyla karakterize inflamatuar bir

mm/h ve ANA testi 1/320 pozitif olarak geldi.

miyopatidir. Simetrik tutulum gösteren proksimal kas

Görüntülemede uyluk kaslarında miyozit ile uyumlu

güçsüzlüğü,

olması,

tutulum saptandı. Hastanın malignite taraması yapıldı,

elektromiyografide ve/veya kas biyopsisinde miyozit

patoloji tespit edilmedi. Hastaya pulse steroid ve

bulguları olması ile tanı konulur. DM’li hastalarda

siklofosfamid tedavisi başlandı ancak tanıdan kısa süre

akciğer ve özofagus gibi organ tutulumu da olabilir.

sonra hastanın yutma problemi başladı, yutma güçlüğü

Özofagus tutulumu önemli bir morbidite nedenidir ve

nedeni ile aspirasyon pnömonisi riski nedeniyle PEG

kötü prognoz göstergesidir. Genellikle tanı konulduktan

açıldı. Saturasyon düşüklüğü olması nedeni ile entübe

sonra ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Biz de burada

edildi.

özofagus tutulumu olan ve beslenmesini sağlamak için

aspirasyonu yapıldı ve intravenöz antibiyotik tedavisi

perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) açmak zorunda

başlandı. Hastaya 5 gün süre ile 0,4 gr/kg/gün dozunda

kaldığımız DM tanılı olguyu sunduk.

IVIG verildi. Hasta IVIG tedavisine yanıt verdi,

kas

enzimlerinin

yüksek

Aralıklı

olarak

bronkoskopi

ile

balgam

Olgu: 42 yaşında kadın hasta, göz çevresinde

takiplerinde pnömoni tablosu da gerileyince extübe

morluk, kollarda ve ellerinde cilt lezyonları olması ve

edildi. Aylık 5 IVIG tedavisi devam etmekte.

güçsüzlük şikayetinin olması nedeni ile tarafımıza

Beslenmesine PEG ile devam ediliyor ancak sıvı

başvurdu. Hastanın ciltte heliotrop raş (şekil 1) ve

gıdaları almaya başladı. Yutma probleminin tamamen

Gottron

düzelmesi durumunda PEG çıkartılması planlandı.

papülleri

(şekil

2)

vardı.

Laboratuvar

tetkiklerinde kreatinin fosfokinaz:6301 U/l, laktat
dehidrogenaz:950 U/l, aspartat aminotransferaz: 235
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Tartışma: Özofagus tutulumunun inflamatuar
miyopatilerde sık olduğu kabul edilir ve hastaların %2084'ünde görülür. Özofagus tutulumunun erken dönemde
teşhis edilmesi hastaların yönetiminde çok önemli bir
yere sahiptir. DM tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlar
kortikosteroid,

metotreksat,

azatiyopürin,

siklofosfamid, mikofenolat mofetil ve siklosporindir.

Şekil 1: Heliotrop raş

Ancak bizim hastamızda olduğu gibi ciddi özofagus
tutulumu olan hastalarda IVIG tedavisi düşünülebilir.

Şekil 2: Gottron papülleri

PB-07

Sistemik lupus eritematozun nadir görülen şekli: Psödo-psödo Meigs sendromu
Nisa Yıldırım1, Rabia Pişkin Sağır2, Süleyman Serdar Koca2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD1, Romatoloji BD2, Elazığ

Giriş: Sistemik lupus eritematoz (SLE)’de

Olgu: 42 yaşında 13 yıldır SLE nedeni ile

plevral ve perikardiyal efüzyon sık görülür ancak

takipli kadın hasta batında masif asit ve tüm vücutta

peritoneal tutulum çok yaygın değildir. SLE tanılı bir

yaygın ödem ile başvurdu. Fizik muayenesinde

hastada asit ortaya çıktığında aktif hastalığa bağlı kabul

periorbital ödem, pretibial ödem ve batında distansiyon

edilir veya nefrotik sendrom, protein kaybettiren

mevcuttu. Tedavi olarak hidroksiklorokin 2x200

enteropati, konstruktif perikardit ve lupus dışındaki

mg/gün, hipotiroidi nedeniyle levotiroksin tedavisi

sebeplerden ötürü olduğu düşünülür. Bu nedenle,

alıyordu. Laboratuvar tetkiklerinde kre: 0,28 mg/dl,

özellikle tekrarlayan asit veya masif asitle başvuran SLE

albümin: 1,8 gr/dl, TSH: 12,3 I U/ml, CA-125: 998 U/ml

hastaları hem hastalık aktivasyonu hem de diğer bening

(1,9-16,3) C3:0,44 gr/l, C4: 0,08 gr/l, anti ds-DNA: 37,6

ve malign sebepler açısından araştırılmalıdır. Yaygın

IU/ml,

asitle başvuran ve Psödo-psödo Meigs sendromu

sedimantasyon hızı: 95 mm/saat, 24 saatlik idrarda

(PPMS) tanısı koyduğumuz hastayı sunduk.

proteinüri 347 mg/24 h idi. Hastanın malignite taraması

C-reaktif

protein:

<3,3

mg/l,

eritrosit

yapıldı, batın tomografisinde yaygın serbest mayi
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dışında patoloji saptanmadı. Asit mayii sitolojisi normal

Tartışma: PPMS ilk olarak 2005 yılında

olarak raporlandı. Hastanın proteinürisi yoktu, albümin

Tjalma tarafından tanımlanmıştır. PMMS’nin Meigs

düşüklüğü SLE gastrointestinal tutulumuna bağlı

Sendromu ve Psödo-Meigs sendromu ile ayırıcı tanısı

olabileceği düşünüldü. Hastada hipoalbuminemiye bağlı

yapılmalıdır. PPMS çok nadir görülür ve tedavide genel

PPMS düşünüldü ve tedavi olarak sırasıyla azatiyoprin,

yaklaşım altta yatan SLE hastalığının tedavisidir. Pulse

mikofenolat mofetil verildi. Ancak hasta bu ilaçları

steroid, siklofosfamid ve azatiyoprin tedavisi verilebilir.

tolere edemeyince rituksimab 2 gr/6 ay tedavisi

Ancak hastalığın inflamatuar patogenezi göz önüne

başlandı. Tedavi sonrası hastanın albümin düzeyi

alındığında rituksimab etkili olabilir. Sonuç olarak SLE

yükseldi ve ödemleri geriledi. Şu anda herhangi bir

tanılı hastalarda dirençli asit mayii varlığında rituksimab

problemi olmayıp takibi devam etmektedir.

tedavisi düşünülebilir.

PB-08

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ VE PSİKOZ
Kübra Polat1, Mesude Seda Aydoğdu2, Ahmet Karataş2
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD1, Romatoloji BD2, Elazığ

Giriş: Sistemik lupus eritematoz (SLE), renal,

Hastaya psikiyatri ve nöroloji görüşü istendi ve önerileri

nörolojik, kardiyovasküler ve gastrointestinal yaygın

yapıldı. Nefrolojik ve hematolojik tutulumun eşlik ettiği

organ tutulumu ile giden kronik otoimmün bir

NP-SLE olan hastaya aylık 1 gr siklofosfamid tedavisi

hastalıktır. Hastalık 15-25 yaş arasında kadınlarda daha

başlandı. 3 gün pulse steroid uygulandı. Yeterli yanıt

sık görülmekte olup olguların %12-75’inde santral sinir

alınamayan hastaya IVIG (2gr/kg) aylık 100 gr eklendi.

sistemi tutulumu ile karakterize nöropsikiyatrik sistemik

10 gün sonra hastanın klinik ve laboratuar bulgularında

lupus eritematoz (NP-SLE) gelişebilmektedir. NP-SLE

kısmen yanıt alındı.

hastalarında depresyon, mani, anksiyete, konversiyon ve
çeşitli psikoz tabloları görülebilmektedir.

Tartışma: SLE sistemik bulgularının yanı sıra
nöropsikiyatrik açıdan da geniş bir hastalık yelpazesinde

Olgu: 19 yaşında bilinen 3 yıldır SLE tanılı

ortaya çıkabilmektedir. Bu olgunun dikkat çeken yönü

bayan hasta, 1 yıl önce kullandığı ilaçları bırakması

psikotik semptomların ortaya çıktığı dönemde SLE'ye

sonucu anksiyöz, ajite ve suicidal girişimi düşünceleri

ait klinik belirtilerin ve serolojik test sonuçlarının

gelişmesi nedeniyle tarafımıza yönlendirildi. Hastanın

olumsuz olmasıdır. Sonuç olarak NP-SLE gibi yönetimi

fizik muayenesinde solunum sesleri bilateral bazallerde

zor bir klinikle karşımıza çıkabilir. Tablonun erken

kabalaşmış ve ptö ++/++ olarak değerlendirildi.

tanısı ve tedavisi, yaşam kalitesinin arttırılmasında çok

Laboratuvar tetkiklerinde WBC: 4470 /µL, Hgb:6.9

önem taşımaktadır. Tedaviye uyum bozukluklarının ve

g/dl, Plt: 293.000/µL, CRP 76 mg/L, sedimantasyon

psikiyatrik

hızı: 125 mm/h, ALT: 9 U/L, AST: 14 U/L, kreatinin:

giderilmesi gerektiğini ve antipsikotik tedavinin psikoz

1.75 mg/dL, Anti-ds DNA >150, C3:0,54 ↓ C4: 0,14 ↓,

tablosunun düzelmesinden sonra azaltılarak kesilmesini,

anti fosfolipid antikorları negatif, idrarda mikroskobik

immünosüpresif tedavinin belirlenen süreye kadar

hematüri ve spot idrarda 730 mg proteinüri tespit edildi.

devam edilmesini gerekli görmekteyiz.

tabloların

zamanında

müdahaleyle

Kliniğimize yatırılan hastaya SLE psikozu düşünüldü.
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