
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURULLAR 

 

Düzenleme Kurulu 

Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu 

Prof. Dr. Umut Kalyoncu 

Prof. Dr. Cemal Bes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



XVI. Romatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve Uzmanları İçin Eğitim 

Kursu 
& VIII. Romatolojide Yaklaşımlar ve Profesörler ile Yuvarlak Masa 

Toplantıları 
 

BİLİMSEL PROGRAM 

 
 

13 Ocak 2022, Perşembe 
 

13.30-14.30  Romatolojik hastalıklarda anamnez 
         Ahmet Gül 

 
14.30-15.00  Kahve Molası 
 

15.00-16.30  Videolar eşliğinde romatolojik muayeneler 
         Timuçin Kaşifoğlu, Umut Kalyoncu, Cemal Bes 

 
16.30-17.00  Kahve Molası 

 
17.00-18.30  Romatolojik Hastalıklarda günlük pratikte laboratuvar        

                            testlerinin kullanımı ve romatolojik aciller 
 

17.00-17.30  Oto-antikorların kullanımı 
          Nilüfer Kanıtez 

 
17.30-18.00  Diğer laboratuvar testlerinin kullanımı 

          Bünyamin Kısacık 
 

18.00-18.30  Romatolojik aciller ve yaklaşımlar 
          Ediz Dalkılıç 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



14 Ocak 2022, Cuma 

 
08.00-09.00  Romatoloji ve diğer bilim dalları-1 

                        Göz hastalıkları ve Romatoloji 
 

08.00-08.30  Üveit ve Romatoloji 
          İlknur Tuğal Tutkun 

 
08.30-09.00  Üveit, sklerit, kuru göz ve Romatoloji 

          Şule Yaşar 
 

09.30-10.30  Yuvarlak Masa-1 
 

10.30-11.00  Kahve Molası 
 

11.00-12.00  Yuvarlak Masa-2 
 
12.00-13.30  Kahve Molası 

 
13.30-14.30  Yuvarlak Masa-3 

 
14.30-15.00  Kahve Molası 

 
15.00-16.00  Yuvarlak Masa 4 

 
16.00-16.30  Kahve Molası 

 
16.30-17.30  Romatoloji ve diğer Bilim dalları-2 

                        Dermatoloji 1; Psöriasis lezyonları 
         Başak Armağan 

                        Dermatoloji 2; Bağ dokusu hastalıkları ve vaskülitlerin       
                           deri bulguları 

         Başak Armağan 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



YUVARLAK MASA TOPLANTILARI PROGRAMI 

 
14 Ocak 2022, Cuma 

 
Birinci sene Fellowları 

 

 Grup A Grup B Grup C Grup D 

09.30-10.30 1 - Romatoid 
Artrit tanısı ve 

tedavisinin 
yönetimi  

(Ediz Dalkılıç) 

2 - 
Spondiloartritler 

tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi  
(Emel Gönüllü) 

8 - Kristal 
Artritleri tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Şükran Erten) 
 

4 - Behçet 
Hastalığı tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Nilüfer Kanıtez) 

11.00-12.00 2 - 
Spondiloartritler 

tanısı ve 
tedavisinin 
yönetimi  

(Dilek Solmaz) 

3 - Vaskülitler 
tanısı ve tedavi 

yönetimi  
(Ayşe Cefle) 

4 - Behçet 
Hastalığı 

tanısı ve 
tedavi 
yönetimi  

(Gülen Hatemi) 

5 - Oto-
inflmatuar 

hastalıklar 
tanısı ve tedavi 
yönetimi  

(Sedat Yılmaz) 

13.30-14.30 3 - Vaskülitler 

tanısı ve tedavi 
yönetimi  

(Cemal Bes) 

4 - Behçet 

Hastalığı tanısı 
ve tedavi 

yönetimi 
(Melike Melikoğlu) 

5 - Oto-

inflmatuar 
hastalıklar 

tanısı ve 
tedavi 

yönetimi  
(Özgür 

Kasapçopur) 

6 - SLE tanısı ve 

tedavi yönetimi 
(Ayten Yazıcı) 

15.00-16.00 4 - Behçet 

Hastalığı tanısı 
ve tedavi 

yönetimi 
(Ömer Karadağ) 

5 - Oto-

inflmatuar 
hastalıklar 

tanısı ve tedavi 
yönetimi  

(Serdal Uğurlu) 

6 - SLE tanısı 

ve tedavi 
yönetimi 

(Neslihan 
Yılmaz) 

7 - Sistemik 

Skleroz tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Süleyman 

Serdar Koca) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



İkinci sene ve üstü Fellowları 

 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

09.30-10.30 1 - Romatoid 
Artrit tanısı ve 

tedavisinin 
yönetimi  

(Ender Terzioğlu) 

2 - 
Spondiloartritler 

tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi  
(Fatoş Önen) 

3 - Vaskülitler 
tanısı ve 

tedavi 
yönetimi  

 (Kenan Aksu) 

4 - Behçet 
Hastalığı tanısı 

ve tedavi 
yönetimi 

(Emire Seyahi) 

11.00-12.00 2 - 
Spondiloartritler 

tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi 
(Servet Akar) 

3 - Vaskülitler 
tanısı ve tedavi 

yönetimi  
(Kenan Aksu) 

4 - Behçet 
Hastalığı 

tanısı ve 
tedavi 

yönetimi 
(Ahmet Gül) 

5 - Oto-
inflmatuar 

hastalıklar 
tanısı ve tedavi 

yönetimi 
(Muhammet 

Çınar) 

13.30-14.30 3 - Vaskülitler 
tanısı ve tedavi 

yönetimi 
(Cemal Bes) 

4 - Behçet 
Hastalığı tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Vedat 
Hamuryudan) 

5 - Oto-
inflmatuar 

hastalıklar 
tanısı ve 

tedavi 
yönetimi  

(Muhammet 
Çınar) 

6 - SLE tanısı ve 
tedavi yönetimi 

(Murat İnanç) 

15.00-16.00 4 - Behçet 
Hastalığı tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Ahmet Gül) 

5 - Oto-
inflmatuar 

hastalıklar 
tanısı ve tedavi 

yönetimi  
(Özgür 

Kasapçopur) 

6 - SLE tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Şule Apraş 

Bilgen) 

7 - Sistemik 
Skleroz tanısı 

ve tedavi 
yönetimi 

 (Ali Akdoğan) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



15 Ocak 2022, Cumartesi 

 
 

08.00-09.00  Romatoloji ve diğer Bilim dalları-3 
 

08.00-08.30  Bağ dokusu hastalıkları ve sistemik vaskülitlerde akciğer      
                         tutulumu 

        Göğüs Hastalıkları 
        Deniz Köksal 

 
08.30-09.00  Bağ dokusu hastalıkları ve sistemik vaskülitlerde renal      

                         bulgular 
         Nefroloji 

         Mustafa Arıcı 
 

09.30-10.30  Yuvarlak Masa-5 
 
10.30-11.00  Kahve Molası  

 
11.00-12.00  Yuvarlak Masa-6 

 
12.00-13.30  Kahve Molası  

 
13.30-14.30  Yuvarlak Masa-7 

 
14.30-15.00  Kahve Molası 

 
15.00-16.00  Yuvarlak Masa-8 

 
16.00-16.30  Kahve Molası 

 
16.30-17.30  Romatoloji ve diğer Bilim dalları-4 

 
16.30-17.00  Periferik nöropatilerin yorumlanması 

         Nöroloji 
         Serhat Özkan 
 

17.00-17.30  Sistemik vaskülitlerin radyografik görüntülemesi (BT     
                         anjio, MR anjio) 

         Radyoloji 
         Tuncay Hazırolan 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



YUVARLAK MASA TOPLANTILARI PROGRAMI 

 
15 Ocak 2022, Cumartesi 

 
Birinci sene Fellowları 

 

 Grup A Grup B Grup C Grup D 

09.30-10.30 5 - Oto-
inflmatuar 

hastalıklar 
tanısı ve 

tedavi 
yönetimi  

(Timur Pırıldar) 

6 - SLE tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Göksal Keskin) 

7 - Sistemik 
Skleroz tanısı ve 

tedavi yönetimi 
 (Yasemin 

Kabasakal) 

8 - Kristal 
Artritleri tanısı 

ve tedavi 
yönetimi (Hakan 

Emmungil) 

11.00-12.00 6 - SLE tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  
(Ayten Yazıcı) 

7 - Sistemik 

Skleroz tanısı 
ve tedavi 
yönetimi 

(Yasemin 
Yalçınkaya) 

3 - Vaskülitler 

tanısı ve tedavi 
yönetimi  
(Fatma Alibaz) 

1 - Romatoid 

Artrit tanısı ve 
tedavisinin 
yönetimi  

(Gökhan Keser) 

13.30-14.30 7 - Sistemik 
Skleroz tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Süleyman 
Serdar Koca) 

8 - Kristal 
Artritleri tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Ali Şahin) 

1 - Romatoid 
Artrit tanısı ve 

tedavisinin 
yönetimi 

 (Süleyman 
Özbek) 

2 - 
Spondiloartritler 

tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi  
(Orhan 

Küçükşahin) 

15.00-16.00 8 - Kristal 

Artritleri tanısı 
ve tedavi 

yönetimi 
(Veli Çobankara) 

1 - Romatoid 

Artrit tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi  
(Gökhan Keser) 

2 - 

Spondiloartritler 
tanısı ve 

tedavisinin 
yönetimi  

(Orhan 
Küçükşahin) 

3 - Vaskülitler 

tanısı ve tedavi 
yönetimi  

(Taşkın Şentürk) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



İkinci sene ve üstü Fellowları 

 

 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 

09.30-10.30 5 - Oto-
inflmatuar 

hastalıklar 
tanısı ve 

tedavi 
yönetimi  

(Serdal Uğurlu) 

6 - SLE tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Bahar Artım 

Esen) 

7 - Sistemik 
Skleroz tanısı ve 

tedavi yönetimi  
(Veli Yazısız) 

8 - Kristal 
Artritleri tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(İzzet Fresko) 

11.00-12.00 6 - SLE tanısı 

ve tedavi 
yönetimi  

(Bahar Artım 
Esen) 

7 - Sistemik 

Skleroz tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Merih Birlik) 

8 - Kristal 

Artritleri tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Eftal Yücel) 

1 - Romatoid 

Artrit tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi (İhsan 
Ertenli) 

13.30-14.30 7 - Sistemik 
Skleroz tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Ali Akdoğan) 

8 - Kristal 
Artritleri tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(Mehmet Soy) 

1 - Romatoid 
Artrit tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi  
(Sedat Kiraz) 

2 - 
Spondiloartritler 
tanısı ve 

tedavisinin 
yönetimi  

(İsmail Sarı) 

15.00-16.00 8 - Kristal 

Artritleri tanısı 
ve tedavi 

yönetimi  
(İzzet Fresko) 

1 - Romatoid 

Artrit tanısı ve 
tedavisinin 

yönetimi 
(Nevsun İnanç) 

2 - 

Spondiloartritler 
tanısı ve 

tedavisinin 
yönetimi 

(Servet Akar) 

3 - Vaskülitler 

tanısı ve tedavi 
yönetimi  

(Haner 
Direskeneli) 

 

 
 

 
16 Ocak 2022, Pazar 

 
09.00-10.00  Genç romatologlar  

         Timuçin Kaşifoğlu, Gizem Ayan, Emre Bilgin,      
         Ertuğrul Çağrı Bölek, Ufuk İlgen, Mert Öztaş,      
         Taşkın Şentürk 

 
10.00-10.30  Kahve Molası 

 
10.30-11.30  Romatoloji’de akademik kariyer planlaması 

         Fatma Alibaz, Gülen Hatemi 
 

11:30-12:00 Editör gözüyle Makale değerlendirmesi 
         Mehmet Akif Öztürk – Online Katılım 

 
 



POSTER BİLDİRİLER 
  

Bildiri No Bildiri Başlığı  Sunan Kişi   

82 Masif Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Hughes-Stovin 
Sendromu 

Kezban Armağan Alptürker 

83 Batında Yaygın Asit ile Gelen Sistemik Lupus Eritematozus 
Tanılı Hasta 

Ayten Özkan 

84 Non-travmatik atlantoaksiyel subluksasyon tanısı alan 
ankilozan spondilit olgusu 

Ceyhun Bıcılıoğlu 

85 Sistemik lupus eritematozusa bağlı dirençli trombositopeni: 
olgu sunumu 

Beliz Karataş 

86 Pyoderma gangrenosum tanı sürecinde Behçet hastalığı 
teşhis edilen olgu 

Tuba Demirci Yıldırım 

87 Olgu sunumu: sternoklaviküler eklemde septik artrit Hüseyin Baygın 

88 Boyun arısı şikayeti ile başvuran hasta: Metastatik mide 

adenokarsinomu 

İbrahim Gündüz 

89 Romatoid artritli bir olguda postpartum dirençli hastalık 

aktivitesi ve hızlı  
gelişen eklem ankilozu 

Gamze Dilek 

91 COVID-19 Pandemisinde Kronik İnflamatuar Romatizmal 
Hastalarının  

İntravenöz Tedavi Uyumları: Tek Merkez Deneyimi 

Hatice Ecem Konak 

92 Reaktif Artrit Olgu Sunumu Burçak Karadeniz 

93 Anti-TNF Tedavisi Altında iken İnflamatuar Barsak hastalığı 

gelişen  
Psöriartik Artrit Olgusu 

Zeynep Dündar Ök 

94 Takibinde Organize Pnömoni Gelişen Takayasu Arteriti Olgusu Enes Başaran 

95 Konstriktif perikardit ile tanı alan skleroderma olgusu Özlem Karakaş 

96 Bnt16b2b2 Aşısı Sonrası Psöriatik Artrit gelişen Ailevi Akdeniz 
Ateşi  

ve Sekonder Amiloidoz Olgusu 

Bahar Özdemir 

97 Covid-19 Aşılaması Sonrası Gelişen Akut Artrit; Üç Vaka 

Bildirimi ve  
Bu Vakalar Üzerinden Vaka Bazlı İnceleme 

Filiz Cemre Taşgöz 

98 Romatoid artritli hastada kalça ağrısının nadir nedeni: stres 
fraktürü 

Mustafa Gür 

99 Covid 19 sonrası gelişen Granülomatöz Polianjitis vakası Mesude Seda Aydoğdu 

100 İntraductal meme carsinoma takibinde gelişen relapsing 
polikondrit,  
vaka sunumu 

Zeynep Öztürk 

101 İzole Serviks Tutulumuyla Prezente Olan Tek Organ Vasküliti Nilgün Göveç Gıynaş 

102 Sistemik Lupus Eritematozus Sekonder Antifosfolipid Antikor 
Sendromu  

ve Dijital Ülser Birlikteliği 

Abdulbaki Gaydan 

104 Ankilozan Spondilit Akciğer Tutulumu Ayırıcı Tanısında 

Tüberküloz Enfeksiyonu 

Pınar Akyüz Dağlı 

105 Pulmoner Arter Anevrizması ve Trombozu ile Prezente olan 

Behçet Sendromu 

Ayşe Özdede 

106 COVID-19 Aşı Sonrası ANCA-ilişkili Vaskülit Sabriye Güner 



107 Mikroskobik polianjitis ile izlenen bir hastada 

RS3PE(Tekrarlayıcı seronegatif  
pitting ödemli simetrik sinovit) sendromu 

Nilay Erdik 

108 Granulomatöz polianjit vakasında tedavi seyrinde gelişen 
tüberküloz  

perikarditi 

İdil Kurut Aysin 

109 Kafa karıştıran artralji ve bursit prezentasyonlu bir vaka: 

Enfeksiyon mu?  
İnflamasyon mu? 

Ali Ekin 

110 Sekonder amiloidoz tespit edildikten sonra primer sjögren 
sendromu  

tanısı alan bir olgu 

Şeref Sülükçü 

111 MEME KANSERİ ve RS3PE BİRLİKTELİĞİ Muhammet Limon 

112 Ailesel Akdeniz Ateşi ve Poliarteritis Nodosa Birlikteliği; Vaka 

Sunumu 

Merve Çelik 

113 Primer Sjögren Sendromlu hastalarda bozulmuş kynürenin 

yolağı 

Hakan Apaydın 

114 Kalp yetmezliği semptomları ile acile başvuran Takayasu 
arteriti olgusu 

Saliha Sunkak 

115 Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği: Olgu 
Sunumu 

Salim Mısırcı 

116 Hızlı ilerleyen cilt tutulumu olan sistemik sklerozis tanılı 
hastada  

siklofosfamid kullanımı olgu sunumu 

Öznur Sadioğlu Çağdaş 

117 Lenfanjioleiomyomatozis ve Behçet Hastalığı birlikteliği Damla Karataş 

118 Ailevi Akdeniz Ateşinde cinsiyete göre klinik özellikler ve 

hastalık  
şiddetinde farklılıklar 

Aygün Özer 

119 Sjögren Sendromu ve Sistemik Lupus Eritematozus gelişen 
lenfoma  

olgusu 

Zeynep Yılmaz Bozkurt 

120 Adalimumab sonrası gelişmiş olan paradoksal psoriasis vakası Senar Şan 

121 Nazal Septal Perforasyonun Nadir Bir Nedeni: Erişkin 

Başlangıçlı Still Hastalığı 

Esra Erpek 

122 Romatoloji Perspektifinden Yaygın Değişken İmmün 

Yetmezlik Hastalığı 

Tuba Yüce İnel 

124 Miyoperikardit ile başvuran Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı 

olgusu 

Aylin Dolu Karaca 

125 Takayasu Arteriti Taklitçisi Behçet Sendromu: Olgu Sunumu Gamze Akkuzu 

126 Bel Ağrısı ile Başvuran Seropozitif Romatoid Artrit Hastasında 
Sakrum  

Fraktürü: Olgu Sunumu 

Gamze Akkuzu 

127 Tümör nekrosis faktör alfa inhibitörü tedavisi ile paradoksal 

sarkoidoz  
gelişen enteropatik artrit olgusu 

Gülay Alp 

128 Romatoid artrit tanısıyla takipli hastada gelişen vaskülit 
olgusu 

İrem Şahinoğlu 

129 Epileptik nöbet sonrası tanı alan Behçet Hastalığı olgusu Haluk Cinaklı 

130 Relapsing polikondrit ile Eozinofilik granülomatöz polianjit 
birlikteliği:  

olgu sunumu 

Duygu Sevinç Özgür 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

131 Behçet hastalığı ile paroksismal noktürnal hemoglobinüri 

birlikteliği  
olan aortik mural trombüslü hasta 

Fatih Yıldırım 

132 Döküntüleri kimyasal maruziyeti olarak yorumlanan bir erkek 
olgu:  

Yeni tanı Sistemik Lupus Eritematozus 

Nihal Lermi 

133 Ankilozan Spondilit ve Vasküler Behçet Hastalığı Birlikteliği Zeliha Ademoğlu 

134 Pyoderma Gangrenozumla Prezente Olan Behçet Vakası Neşe Çabuk Çelik 

135 Behçet hastalığının nadir bir formu: Pakimenenjit Melek Yalçın Mutlu 

136 Bilateral görme kaybı ve behçet benzeri klinikle prezente olup 

sifiliz  
tanısı alan olgu 

Özkan Urak 

137 Amiloidozla Tanı Alan Ankilozan Spondilit Olgusu Yelin Koçak Ünsal 

139 Malignite ilişkili bir dermatomiyozit olgusu Gizem Sevik 

140 Transvers Myelit ile Prezente Olan Sistemik Lupus 
Eritematozuslu  

Hasta: Olgu Sunumu 

Bilgin Karaalioğlu 

141 Masif plevral efüzyon ve palmoplantar hiperkeratotik 

lezyonlarla  
başvuran bir romatoid artrit olgusu 

Kerem Yiğit Abacar 

142 Maligniteyi taklit eden relapsing polikondrit vakası Recep Yılmaz 

143 Dermatomyozit tanısı ile takipli olguda tüberküloz birlikteliği Güllü Sandal Uzun 

145 Myozit İle Prezente Olan Behçet Hastalığı: Vaka Sunumu Zehra Özsoy 



[PS-01] 

Masif Hemoptizinin Nadir Bir Nedeni: Hughes-Stovin Sendromu 
  

Kezban Armağan Alptürker, Özgür Akgül 
Celal Bayar Üniversite Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 

Romatoloji Bilim Dalı, Manisa 
  

Hughes-Stovin Sendromu (HSS), pulmoner ve/veya bronşiyal arterlerde 
tromboflebit ve çoklu anevrizma varlığı ile tanımlanan, çok nadir görülen bir 

klinik durumdur. Hastalık çoğunlukla genç erkekleri etkiler. Patogenezi hala 
bilinmemekle beraber sıklıkla Behçet Hastalığında (BH) ortaya çıkar, BH'de 

olduğu gibi anjiyodisplazi ve vaskülitin bir sonucu olduğu varsayılır. Ancak farklı 
bir antite de olabilir. 

59 yaşında erkek hasta masif hemoptizi nedeniyle acil servise başvurdu. 
Özgeçmişinde yılda üçten fazla çıkan oral aftlar vardı. 2019 yılında sol bacağında 

Derin Ven Trombozu (DVT) öyküsü vardı. Sedimentasyon 25 mm/saat, C-reaktif 
protein 1,6 mg/dl idi. 
Toraks Bigisayarlı Tomografisinde (BT) sağ alt lob pulmoner arterde anevrizmal 

genişleme ve trombüs saptandı. Sağ alt lob buzlu cam opasitesi şeklinde (Şekil 
1) rapor edildi. 2019 yılında yapılan BT değerlendirmesinde sağ akciğer alt lob 

pulmoner arterin alt segment dallarında kısmen tromboze sakküler anevrizmatik 
genişlemeleri rapor edilmişti (Şekil 2). 

Pulmoner arter anevrizmaları ve alt ekstremite tromboz öyküsü temelinde 
Hughes-Stovin sendromu tanısı konuldu. Pulse metilprednizolon (1000 mg/gün) 

tedavisi ardından aylık siklofosfamid verildi.  
Hughes-Stovin Sendromu alt ekstremite trombozu ve pulmoner tutulum ile 

birliktedir. ilk aşamada tromboflebit izlenirken sonrasında pulmoner arter 
anevrizmasına ilerler. Büyük pulmoner anevrizma rüptürüne bağlı yaygın 

hemoptizi sonucu sıklıkla ölümcüldür. 
İleri yaşta görülmesi ve tromboze pulmoner anevrizma ile başvurması nedeniyle 

bu olguyu sunduk. 
  

Anahtar Kelimeler: Hughes-Stovin Sendromu, Behçet Hastalığı, pulmoner 
anevrizma, hemoptizi 

 

 



Resim 1 

   
Sağ pulmoner arterde trombüs ile anevrizmal genişlemeyi gösteren torasik 
bilgisayarlı tomografi (BT) 

 
 

Resim 2 

 
 
2019 yılında hastanın akciğer BT'sinde sağ pulmoner arter alt segment dallarında 

kısmen tromboze sakküler anevrizmatik genişlemeler 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



[PS-02] 

 
Batında Yaygın Asit ile Gelen Sistemik Lupus Eritematozus Tanılı Hasta 

  
Ayten Özkan 

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Ana Bilim Dalı, Romatoloji Kliniği, Manisa 

  
12 yıldır Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) tanısıyla takip edilen hastanın o 

dönmeden beri ara ara Hidroksiklorokin, Prednol, Salazoprin kullanımı mevcuttu. 
Temmuz 2021 de ani başlayan ateş, bulantı-kusma ve karında yaygın şişlik 

şikayetleri ile hastanemize başvuran hastanın bakılan rutinlerinde akut faz 
yüksekliği, albumin düşüklüğü, pansitopeni, ANA ve Anti-ds DNA pozitliği,C3 

düşüklüğü,24 saatlik idrarda 0,5 gr proteinüri tespit edilmiş. Hasta Ağustos 2021 
de servisimize interne edildi. Karında yaygın asit saptanan hastanın yapılan 

parasentez sıvısı patoloji incelemesi sonucu belirgin kronik yangısal hücre 
infiltrasyonu yanı sıra fibrozis, odaksal yağ nekrozu ve reaktif mezotelyal 
hiperplazi, benign sitoloji şeklinde raporlandı. Diğer asit nedenlerinin ekartasyonu 

için yapılan EKO, Tüm Abdomen ve Pelvis Kontrastlı Bt, her iki alt ekstremıte 
venöz-arteriyel doppler USG ve smear patolojisi olağan geldi. Lupus nefriti 

açısından yapılan böbrek biyopsi patoloji raporu Sınıf 2 Lupus nefriti ile 
uyumluydu. Mevcut verilerle SLEye bağlı periton zar tutulumu ve buna bağlı 

gelişen masif asit düşünüldü. Hastaya 3 gün pulse steroid verildi, devamında 60 
mg/gün prednol ve azatiopürin 50 mg 2*1 başlandı. 1 ay sonraki kontrolünde 

asiti devam eden hastanın azatiopürin tedavisi stoplanarak mikofenalat mofetil 
500 mg başlandı. Kademeli artışla 3*1 doza çıkarıldı. Hastanın albumin düzeyleri 

normale döndü ve asiti geriledi, parasentez ihtiyacı kalmadı. 
  

Anahtar Kelimeler: Sistemik Lupus Eritematozus, Asit, Seröz Zar tutulumu 
 

[PS-03] 

Non-travmatik atlantoaksiyel subluksasyon tanısı alan ankilozan 

spondilit olgusu 
  

Ceyhun Bıcılıoğlu 
1Celal Bayar Üniversite Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Romatoloji Bilim Dalı, Manisa 

  
Ankilozan Spondilit (AS), aksiyel ve periferik eklemleri içeren kronik inflamatuar 

bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde, genellikle omurgada hareket kısıtlığına 
neden olur. Servikal omurga tutulumu hastalığın geç evrelerinde görülür. 

Spondiloartropatilerde atlantoaksiyal subluksasyon %2-%21 oranında görülür. 
Litaratürde sıklıkla psöriyatik artritli hastalarda tanımlanmıştır.Bu olguda 

ankilozan spondilitli hastada atlantoaksiyel subluksasyon tartışılmıştır. 
41 yaş erkek hasta, 2003 senesinde ankilozan spondilit tanısı almış. Halen 

metotreksat ve adalimumab tedavisi alan hasta romatoloji polikliniğine 3 ay önce 
başlayan boyun ağrısı ve boyun fleksiyonunda artan sağ kolda uyuşma şikayeti 

ile başvurdu. Enflamatuvar bel ağrısı ve travma öyküsü olmayan hastanın yapılan 
muayenesinde aktif artrit yoktu. Sağ C5 dermatomunda hipoestezi, sağ hofman 

ve babinski pozifliği saptandı. Diğer fizik muayene bulguları olağan bulundu. 



Yapılan kan tahlilleri sedimantasyon, crp yüksekliği ve mikrositer anemi haricinde 

normaldi. Hastanın çekilen direk grafilerinde atlantoaksiyal subluksasyondan 
şüphelenilerek yapılan bilgisayarlı tomografisi ve MRI da atlantoaksiyal 

subluksasyon tanısı konuldu. Beyin cerrahisi konsültasyonu sonunda operasyon 
kararı alındı. Operasyon sonrasında şikayetleri gerileyen hasta halen romatoloji 

polikliniğinde izlenmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: atlantoaksiyel subluksasyon, ankilozan spondilit, 
spondiloartropati 

 

[PS-04] 

Sistemik lupus eritematozusa bağlı dirençli trombositopeni: olgu sunumu 
  

Beliz Karataş, Burak Karakaş, İlker Yalçın, Neşe Çabuk Çelik, Gizem Pire, Hatice 
Şeyma Eren, Ali Şahin 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Romatoloji Bilim Dalı, Sivas 
  

Amaç: Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) sıklıkla sitopeniler ile seyredebilir. 
Trombositopeni sıklığı %20 ile %40 arasında değişmektedir. (1) Biz bu vakada 

SLE’e bağlı gelişen dirençli trombositopeni olgusu sunacağız. 
 

Olgu: 53 yaş kadın hasta; yüzde güneşe bağlı kelebek şeklinde kırmızı döküntü, 
yaygın eklem ağrısı ve tekrarlayan oral aft şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. 

Yapılan tetkiklerde ANA (anti-nükleer antikor): nükleer 1/80 üzeri pozitif, Anti-
dsDNA (çift sarmallı DNA antikoru): pozitif, Anti-SSA ve Anti-SSB: pozitif, Anti-

Kardiyolipin IgG: pozitif (12 hafta arayla iki kez tekrarlanmıştır.),CRP (C-reaktif 
protein):23 mg/L,ESH (eritrosit sedimantasyon hızı):66 mm/sn, 

trombosit:50000/mm³,kompleman seviyelerinin düşük saptanmasıyla hastaya 
SLE tanısı konuldu. Trombositopeni; SLE’e sekonder olarak değerlendirildi. 

Hastaya hidroksiklorokin 400 mg/gün, metilprednizolon 32 mg/gün başlandı. 
Takiplerde tedaviden yanıt alınamaması nedenli mikofenolat mofetil 2000 

mg/gün eklendi. Ancak trombosit sayısı:9000/mm³ saptanması ve hastada oral 
mukozal kanamaların olmasıyla tedavi; 1000 mg iv(intravasküler) 

metilpredizolon 3 gün, 1000 mg iv rituksimab 15 gün arayla, 5 gün IVIG(insan 
immunglobulin) 400 mg/kg/gün olarak değiştirildi. Hastada trombosit sayısı 
64000/ mm³’e ulaştı. Tedricen metilprednizolon dozu düşülerek idamede 

rituksimab tedavisine 6 ayda bir devam edildi.  
 

Sonuç: Bağ doku hastalıklarına bağlı sitopeniler gelişebileceği ve SLE’e bağlı 
trombositopeninin kötü prognozla ilişkili olduğu unutulmamalıdır.  

 
Kaynakça:  

(1). Nikolaos Galanopoulos, Anna Christoforidou, Zoe Bezirgiannidou, Lupus 
thrombocytopenia: pathogenesis and therapeutic implications, Mediterr J 

Rheumatol 2017;28(1):20-6, https://doi.org/10.31138/mjr.28.1.20. 
  

Anahtar Kelimeler: Bağ doku hastalıkları, Sistemik lupus eritematozus, 
Trombositopeni 

 



[PS-05] 

Pyoderma gangrenosum tanı sürecinde Behçet hastalığı teşhis edilen 
olgu 

  
Tuba Demirci Yıldırım, Fadimana Acar, Ahmet Merih Birlik 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 
  

Giriş: Pyoderma gangrenozum (PG); nötrofilik dermatozlar grubunda yer alan, 
ciltte doku kaybı ve ülserasyona neden olan, kronik inflamatuar bir cilt 

hastalığıdır. Karakteristik lezyonu deriden kabarık, ağrılı, kırmızı-mor renkte 
düzensiz sınırlı ülserlerdir. Hastaların %50 sinde sistemik bir hastalık eşlik eder. 

Behçet Hastalığı (BH) oral-genital ülserler, üveit, deri lezyonları, paterji pozitifliği 
ile giden multisistemik vaskülittir.  

Olgu: 22 yaşında erkek hasta bir yıldır sol bacakta ülsere yara ile dermatoloji 
polikliniğinde takip edilmiş. (resim-1) Ülserden alınan biyopsi klinik ile birlikte 

değerlendirilerek PG tanısı konmuş. Hasta PG etyolojisi açısından tarafımıza 
yönlendirilip sorgulaması derinleştirildiğinde daha öncede benzer ülserlerinin skar 
bırakarak iyileştiği öğrenildi. (resim-2) Tekrarlayan oral aftları olduğu, genital 

bölgesinde de geniş skar dokusu ile iyileşen ülserleri olduğu ve iki yıl önce üveit 
tedavisi aldığı tespit edildi. Kladikasyo tarif eden hastanın alt ekstremite bt 

anjıografisinde arterial trombozu saptandı. Paterji testi negatif olan hastanın 
diğer sistemik sorgulamasında özellik yoktu. Laboratuvar incelemelerinde 

patolojik olarak sedimentasyon hızı 78mm/saat ve CRP:32 mg/l bulundu. 
Hastaya BH tanısı ile 1mg/kg sistemik steroid ve doz titrasyonu ile azatiopurin 

tedavisi başlandı, takibe alındı.  
Sonuç: BH deri bulguları arasında nadir de olsa PG görülebilmektedir. PG’nin 

paterji reaksiyonu olgunu düşünen otörler vardır. PG eşlik eden BH olgularında 
sistemik tedavinin daha uzun ve kombine yürütülmesi görüşü savunulmaktadır. 

  
Anahtar Kelimeler: pyoderma gangrenosum, behçet hastalığı, olgu sunumu 

 

 



sağ ayak bileği iç yüzünde bulunan skar dokusu 

 
 
 

sol tibia anterior yüzde mevcut olan ülser 

 
 

 
 

 

 



[PS-06] 

Olgu sunumu: sternoklaviküler eklemde septik artrit 
  

Hüseyin Baygın, Gökhan Sargın, Ceren Demir, Songül Çildağ, Taşkın Şentürk 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Romatoloji Bilim Dalı, Aydın 
  

Giriş: Septik artrit,klinik bulgusu sıklıkla akut monoartrit olan 
bakteriyel,mikobakteriyel veya fungal bir nedene bağlı olarak eklemde gelişen 

enfektif durumdur.Genellikle etken gram pozitif organizmalardır.En sık etkilenen 
eklemler diz veya kalça eklemi gibi büyük eklemlerdir.Sternoklaviküler eklemde 

septik artrit tüm kemik ve eklem enfeksiyonlarının %1'inden azını 
oluşturmaktadır.Biz burada nadir görülen bir vaka olarak,sternoklavikuler eklem 

septik artritli bir hastayı sunmayı amaçladık.  
Olgu: Elli sekiz yaşında erkek hasta,yaklaşık 10 gündür olan sağ supraklaviküler 

bölgede şişlik-ağrı,sağ ayak üzerinde ağrı ve kızarıklık yakınmasıyla tarafımıza 
başvurdu.Özgeçmişinde gut nedeniyle allopurinol ve kolşisin kullandığı 
öğrenildi.Soygeçmişinde özellik yoktu.Fizik muayenesinde sağ sternoklaviküler 

eklemde kızarıklık,şişlik ve hassasiyet,ayrıca sağ ayak üstünde ısı artışı ve 
hassasiyet vardı.Hastanın laboratuarında hemoglobin:13,5 

g/dL,lökosit:13890/UL,nötrofil 11480/UL,trombosit 623000/UL, sedimantasyon 
73 mm/saat ve CRP 189 mg/dL idi.Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri 

normaldi.Sağ ayak üstü sellülitle uyumluydu ve buna yönelik sefazolin tedavisi 
başlandı. Kas/iskelet sistemi ultrasonunda sağ sternoklaviküler eklem düzeyinde 

dansite artışı ve manyetik rezonans görüntülemesinde supraklaviküler bölgede 
efüzyon ile uyumlu intensite saptandı.Sinovial eklem sıvısı örneklemesi septik 

artritle uyumlu bulundu ve kültürde Streptococus agalactiae üredi.Kültür 
antibiyograma göre antibiyotik tedavisi düzenlendi ve cerrahi tedavi 

uygulandı.Takiplerinde tam iyileşme gözlenen hasta halen kliniğimizce takip 
edilmektedir. 

Tartışma: Septik artrit,genelde büyük eklemlerde görülmesine rağmen diğer tüm 
eklemlerde de saptanabilmektedir.Akut monoartritle başvuran hastalarda tipik 

yerleşim bölgesi olmasa da septik artrit düşünülmesi gerekmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: akut monoartrit, septik artrit, sternoklaviküler eklem artrit 
 

[PS-07] 

Boyun arısı şikayeti ile başvuran hasta: Metastatik mide adenokarsinomu 
  

İbrahim Gündüz, Ahmet Karataş, Mustafa Gür, Rabia Pişkin Sağır, Mesude Seda 
Aydoğdu, Aylin Dolu Karaca, Süleyman Serdar Koca 

Fırat Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları AD, Romatoloji BD 
  

Bilindiği üzere romatolojik hastalıklar, artan malignite riski ile ilişkilidir. Aynı 
zamanda bazı maligniteler eklem, kas ve yumuşak doku semptomları ile ortaya 

çıkabilir. Biz boyun ağrısı şikayeti ile gelen kırmızı bayrak bulgusu olan olgumuzu 
sunuyoruz.  

61 yaşında erkek, 1 yıldır olan boyun ve baş ağrısı şikayeti mevcut, yapılan 
görüntülemelerinde patoloji saptanmamış. Sorgusunda NSAİİ yanıtı yoktu, gece 



ağrısı eşlik ediyordu. Ateş, gece terlemesi yoktu ancak 6kg/6ay kilo kaybı 

tarifliyordu. Diğer romatolojik sorguda özellik yoktu. Fizik muayenesinde sağ 
fabere ağrılıydı. Çekilen pelvis AP’sinde skleroz artışı görülmesi üzerine çekilen 

Sakroiliak MRG’de atipik yerleşimli sağ acetebular bölgede kemik iliği ödemi 
izlenmdi (Resim-1). Laboratuvar tetkiklerinde HLA-B27 negatif, CRP 6.1 mg/L, 

Sedimentasyon: 13 mm/saat saptandı.  
MRG görüntüsünün atipik olması, hastanın ileri yaşta olması ve gece ağrısının 

olması nedeniyle batın pelvik toraks BT taraması yapıldı. Yapılan taramalarında 
özefagus düzeyinde şüpheli duvar kalınlaşması, multipl lenfadenopati ve küçük 

omentumda 17x13 mm boyutunda periferal kontrastlanan nodüler görünüm 
izlendi. Endoskopide kardiyoözofagial sfinkteri tamamen saran, sınırları düzensiz, 

ülsere lezyon izlendi. Lezyondan alınan biyopsi sonucu az diferansiye 
adenokarsinom olarak geldi. Hasta onkolojiye devir edildi. Takibine onkoloji 

tarafından devam ediliyor.  
Kas iskelet sistemi semtomları ile başvuran hastalarda mutlaka kırmızı bayrak 

semptom ve bulguları aranmalı, kırmızı bayrak tespit edilen hastalar ayrıntılı 
şekilde tetkik edilmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: boyun ağrıı, kırmızı bayrak, malignite 
 

 
Sakroilaiak Eklem MRG 

 
Atipik yerleşimli sağ iliak kanattan iskiuma uzanan kontrast tutan medüller kemik 
iliği ödemi. 
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Romatoid artritli bir olguda postpartum dirençli hastalık aktivitesi ve 
hızlı gelişen eklem ankilozu 

  
Gamze Dilek, Mehtap Kalçık Unan, Ayhan Kamanlı, İbrahim Tekeoğlu, Kemal Nas 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon ve Romatoloji 
Ana Bilim Dalı 

  
29 yaşında kadın hasta  

2011 tarihinde kliniğimizde seronegatif romatoid artrit tanısı konuldu. Hastaya 
MTX 15mg 1x1 verildi. Takibinde hastaya 2015 Adalimumab 40 mg 1x1 verildi. El 

grafisinde sağ radiyokarpal eklemde hafif daralma mevcuttu(Resim 1). Tedaviden 
fayda görmeyen hastaya 2017’de tofacinitib 5mg 2x1 başlandı. 2018 yılında 

sertolizumab pegol 200 1x1 başlandı. Hasta tedaviden fayda gördü. Hasta 2019 
yılında gebe kaldı, kendi isteğiyle biyolojik tedavisi kesildi, başka DMARD tedavisi 
almadı. Hastanın 10.03.2020de postpartum 15. gün kontrolünde sağ el bileğinde 

3. trimestirde başlayan artit ve kısıtlılık vardı, anti TNF ajan kullanmak istemedi. 
Prednizolon 4 mg 1x1 ve hidroksiklorokin sülfat 200 1x1 verildi, tedaviden yanıt 

alınamadı. 11.06 2020’de sertolizumab pegol tekrar başlandı. 20.01. 2021 
kontrolünde, sol el bileğinde artrit ve kısıtlılık vardı. Tofacinitib 5 mg 2x1 

başlandı.5 ay tofacinitib kullanan hastada düzelme olmadı. 11.06.2021’de 
baricinitib 4 mg 1x1x tedavisine geçildi, tedaviden yanıt alınamadı. El grafisinde 

her iki el bileği radiyokarpal, karpal eklemlerde daralma erezyon mevcuttu ( 
resim 2). Baricinitib kesilerek tocilizumab 162mg 1x1 hafta, MTX 12,5 mg ile 

takibine karar verildi. 
Hastamızda pospartum dönemde tedaviye dirençli hızlı ilerleyen eklem hasarı 

gelişmiştir. Hamilelik döneminde romatoid artrit hastalarında medikal tedaviye 
devam edilmesi özellikle yüksek hastalık aktiviteli olgularda önem arz 

etmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, gebelik, eklem erezyonu, tedavi 
 

 



resim 1 

 
2016 tarihli el el bileği grafisi 
 

 
resim 2 

 
2021 tarihli el el bileği grafisi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



[PS-09] 

 
COVID-19 Pandemisinde Kronik İnflamatuar Romatizmal Hastalarının 

İntravenöz Tedavi Uyumları: Tek Merkez Deneyimi 
  

Hatice Ecem Konak1, Berkan Armağan1, Serdar Can Güven1, Kevser Gök1, İsmail 
Doğan2, Abdulsamet Erden2, Yüksel Maraş3, Orhan Küçükşahin2, Ahmet Omma3, 

Şükran Erten2 
1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara 
2Ankara Şehir Hastanesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Romatoloji Bilim 
Dalı,Ankara 
3Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, 
Ankara 

  
Giriş: Kronik inflamatuar romatizmal hastalıklar (KİRH) içinde intravenöz tedavi 

gereksinimi olanların, oral tedavi alanlara göre COVID-19 pandemisinden daha 
fazla olumsuz yönde etkilenmesi muhtemeldir. Bu çalışmada COVID-19 
pandemisinin intravenöz tedavi alan KİRH'li hastalarda tedavi uyum üzerindeki 

etkisini araştırmayı amaçladık. 
Metod: Ankara Şehir Hastanesi Romatoloji kliniğinide rituksimab, siklofosfamid, 

infliximab, tocilizumab ve abatacept gibi intravenöz immünosupresif tedavi 
uygulanan KİRH hastalarını değerlendirdik. En az 1 doz intravenöz 

immünosupresif tedavinin ertelenmesi veya tamamen kesilmesi hem ayrı ayrı 
değerlendirildi hem de bu iki grup birleştirilerek tedavi uyumsuz olarak 

değerlendirildi. Tedavi uyumsuz ve tedavi uyumlu gruplar arasında demografik 
ve klinik özellikler karşılaştırıldı. 

Bulgular: Toplam 181 KİRH hastası içinde en sık hastalık romatoid artrit idi. 
Rituximab, KİRH için en yaygın kullanılan intravenöz immünosupresifti. 

Hastaların %34'ü intravenöz tedavisinin en az bir dozunu erteledi ve %25'i 
tedaviyi kesti (Tablo-1). Tedavi uyumsuzluğu ise toplamda %60’idi. COVID-19 

korkusu ve SARS-CoV-2 pozitifliği en sık tedavi uyumsuzluk nedeniydi. Tedavi 
uyumsuz grup, tedavi uyumlu gruba göre daha uzun bir hastalık süresine ve 

daha yüksek bir oranda inflamatuar artritte sahipti (sırasıyla, p=0.013 ve 
p=0.044)(Tablo-2). 

Sonuç: COVID-19 korkusu ve SARS-CoV-2 pozitifliği, bu hastalarda intravenöz 
tedavileri bırakmanın/ertelemenin başlıca nedenleri gibi görünmektedir. Uzun 
hastalık süresine sahip ve daha az sistemik tutulumu olan hastaların tedavilerini 

bırakmaya daha yatkın olabileceği gözlendi. 
  

Anahtar Kelimeler: covid-19, kronik inflamatuar romatizmal hastalık, 
intravenöz tedavi, tedaviye uyum 
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Reaktif Artrit Olgu Sunumu 

  
Burçak Karadeniz, Sezin Turan, Selda Çelik 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştıma 
Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul 

  
GİRİŞ: Reaktif artrit tanısı klinik özelliklere dayanmakta olup sıklıkla yakın 

zamanda geçirilmiş genitoüriner veya gastrointestinal enfeksiyonlarla koreledir 
(1). Genetik olarak duyarlı bireylerde, enfeksiyon sırasında ya da sonrasında 

immün sistemin tetiklenmesi ile immün aracılı bulgu ve semptomlar ortaya 
çıkmaktadır (2). Çoğu vaka kendini sınırlamakta ancak 30% kadarı 

kronikleşmektedir (3). Kutanöz belirtiler morbiditeyi arttırmakta ve hastalar 
üzerinde psikososyal bir yük oluşturmaktadır (4). Keratoderma blenorragicumun 

tespit edilmesi doğru tanı ve tedaviyi büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır (1). Biz 
keratoderma blenorragicum ile prezente olan reaktif artrit tanısı alan hastamızı 
sunduk. 

OLGU 
29 yaşında erkek hasta 1 ay önce başlayan ayak bileklerinde ve dizlerde ağrı, 

ayak tabanlarında döküntü şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın 
öyküsünden yaklaşık 3 ay önce şüpheli cinsel ilişki ve üretral akıntısı olduğu 

öğrenildi. Fizik muayenede ayak bilekleri ağrılı, şiş ve her iki ayak tabanında 
hiperkeratotik lezyonlar dışında pozitif muayene bulgusuna rastlanılmadı. 

Laboratuvar sonuçları ise lökosit 7600 uL, CRP 129 mg/L, sedimentasyon 71 
mm/sa RF 11iu/Ml anti CCP 8 U/Ml olarak saptandı. HLA B27 pozitif, ANA negatif, 

VDRL negatif sonuçlandı. Cilt biyopsisi spongiozun eşlik ettiği psöriaziform 
dermatit tablosu ile uyumlu geldi. Hastaya indometazin, sülfasalazin ve 

prednisolon kademeli azaltmak üzere başlandı.  
Sonuç: Deri bulguları birçok dermatozla karışabilmektedir, keratoderma 

blenorragicum varlığında reaktif artrit mutlaka akla gelmelidir. 
  

Anahtar Kelimeler: hiperkeratoz, keratoderma blenorragicum, reaktif artrit 
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Anti-TNF Tedavisi Altında iken İnflamatuar Barsak hastalığı gelişen 

Psöriartik Artrit Olgusu 
  

Zeynep Dündar Ök1, Firdevs Ulutaş1, Canan Albayrak Yaşar1, Ayşenur Bayındır 
Akbaş1, Murat Yiğit1, Uğur Karasu1, Veli Çobankara1, Serdar Kaymaz1, Mustafa 

Çelik2, Halil Yılmaz2 
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,Romatoloji Ana Bilim Dalı,Denizli 
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı,Denizli 
  

Giriş 
Psöriatik artrit (PsA),periferal artrit,entezit,spondilit ve psöriasis ile karakterize 
inflamatuvar romatizmal bir hastalıktır.PsA da eklemsemptomları nonsteroid 

antiinflamatuvar ilaç(NSAİİ) ve konvansiyonel DMARD(Disease-modifying 
antirheumatic drug)’lara yanıt vermezse anti tümör nekrozis faktör(TNF) ilaçlarla 

tedavi gerekir(1).Anti-TNF ilaçların dermatolojik, intestinal ve oftalmolojik 
paradoksal yan etkileri mevcuttur.Paradoksal olarak adlandırılmasının 

nedeni,normalde bu durumların tedavisi için kullanılan anti-TNF ilaçların 
başlanmasından sonra görülmelerinden dolayıdır(2).Biz bu yazıda,psöriartik artrit 

nedeniyle adalimumab kullanırken ülseratif kolit hastalığı gelişen bir hastayı 
sunduk. 



Olgu 

58 Yaşında 10 yıldır PsA tanısı ile polikliniğimizde takip edilen kadın hasta 
yaklaşık 5 yıldır adalimumab 40 mg/2 hafta tedavisi altında idi.Aktif 

artrit,daktilit,enteziti ve sakroiliiti olmayan hastanın son başvurunda bir aydır 
devam eden kanlı dışkılama, ishal ve kilo kaybı olması üzerine yapılan 

kolonoskobi tetkiki ülseratif kolit ile uyumlu bulundu.Paradoksal İnflamatuar 
Bağırsak hastalığı (IBH) gelişmesi nedeni ile adalimumab tedavisi kesilip 

infliksimab tedavisi planlandı. 
Tartışma 

Sonuç olarak;anti-TNF kullanımına bağlı olarak nadiren gelişen paradoksal yan 
etkiler hekimler tarafından iyi bilinmeli ve anti-TNF ajan kullanırken intestinal 

semptomları gelişen, özellikle de spondilartritli hastalarda İBH’dan 
şüphelenilmelidir. 

 
Kaynak 

1.Braun J,Sieper J.Biological therapies in the spondyloarthritides-the current 
state.Rheumatology 2004;43:1072-84. 
2.Fouache D,Goeb V,Massy-Guillemant N,et al.Paradoxical adverse events of 

anti-tumour necrosis factor therapy for spondyloarthropathies:a retrospective 
study.Rheumatology (Oxford)2009;48:761-4 
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Takibinde Organize Pnömoni Gelişen Takayasu Arteriti Olgusu 

  
Enes Başaran, Andaç Komaç, Duygu Temiz Karadağ, Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli 
  

GİRİŞ: 
Takayasu Arteriti, özellikle aorta ve dallarını tutan; nabız kaybı, kladikasyo, 

üfürüm ile karakterize bir hastalıktır. Tedavisinde immün süprese ilaçlar 
kullanılmaktadır. Takiplerinde akciğer tutulumu görülebilmektedir. Bizde burada 
takiplerinde organize tutulumu geliştiren bir hasta sunmak istedik. 

Olgu:  
Bilinen hastalığı olmayan 26 yaşında kadın hasta konstitüsyonel semptomlar ile 

başvurması üzerine değerlendirildiğinde; kollar arası nabız farkı, ekstremite 
kladikasyosu ve üfürüm saptanması üzerine hastaya PET-CT çekilmiş. Çekilen 

PET-CT’de arcus aorta ve dallarında diffüz duvar kalınlık artışı izlenmiş olup 
Takayasu ile uyumlu bulunmuş. Bunun üzerine hastaya metotreksat 15 mg ve 

prednol 40 mg başlanmıştı. Hastanın kontrolünde, prednol azaltma şemasına 
geçildi. Prednol azaltıldığında hastanın öksürük ve nefes darlığı şikayetleri gelişip, 

akut faz reaktanlarında yükseklik görüldü. Hastaya çekilen Toraks CT ilaç ilişkili 
organize pnömoni olarak değerlendirildi. İlaca sekonder de olabileceği 

düşünülerek, hastanın metotreksatı kesilerek steroid ile devam edildi. İlaç 
kesilmesinden sonra hastanın bulgularında gerileme görüldü. Çekilen kontrol 

Toraks-CT’de hastanın konsolidasyon alanlarında da gerileme görüldü. 
Sonuç:  

Takayasu arteriti nadir görülen bir hastalık olup, özellikle aorta ve dallarını 



etkilemektedir. Tedavisinde kullanılan immün süprese ilaçların neredeyse tamamı 

akciğer yan etkilerine sebep olabilmektedir. Bundan dolayı hastaların tedavi 
seyrinde akciğer tutulumu açısından dikkatli olunmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: ilaç, organize pnömoni, takayasu 
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Konstriktif perikardit ile tanı alan skleroderma olgusu 
  

Özlem Karakaş, Pınar Akyüz Dağlı, Abdulsamet Erden 
Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği 

  
GİRİŞ: 

Konstriktif perikardit;perikardın normal elastikiyetinin kaybı ve bunun sonucu 
olarak perikardiyal daralma ile sonuçlanan tablodur.Skleroderma;yaygın vasküler 

disfonksiyon, cilt ve iç organların ilerleyici fibrozisi ile karakterize kronik bir 
multisistem hastalıktır.  
Burada konstriktif perikardit ile tanı alan skleroderma olgumuzu paylaşıyoruz. 

 
Olgu:  

53 yaşında kadın hasta, 2 yıl önce göğüs ağrısı ve dispne ile dış merkez 
başvurusunda konstriktif perikardit tanısı almış.Takipte kardiyak disfonksiyonda 

ilerleme olması nedeniyle perikardiyektomi planlanmış, hastanemize sevk 
edilmiş.Hasta ciltte sertlik hissedilmesi ve Anti-scl70 pozitifliği saptanması 

üzerine tarafımıza konsulte edildi.Romatolojik sorgumuzda; batıcı göğüs ağrısı, 
ağız, göz ve cilt kuruluğu, raynoud pozitif saptandı.Fizik muayenesinde; 

sklerodaktili yoktu.Ön kol, sırt ve karın cildinde sertlik saptandı.Cilt oynatılabiliyor 
ama tutulamıyordu,akciğer muayenesi doğaldı.  

Hastanın laboratuarında;beyaz küre:7800/μL, hemoglobin:14.3gr/dL, 
trombosit:278000/μL, eritrosit sedimentasyon hızı(ESH):8mm/sa, C reaktif 

protein(CRP):8g/dL, Brain natriüretik peptid(BNP):684ng/L olarak tespit 
edildi.ANA 1/100, Anti-Scl70 +2 pozitif olarak saptandı. 

Kapilleroskopisinde;1-2 genişlemiş kapil tespit edildi,kapil sayısı normaldi. 
Ekokardiyografisinde;EF %45, Spab:29mmHg,posterior perikartta kalsifikasyon 

mevcuttu. 
Kardiyak MRG’de; konstriktif perikardit uyumlu bulgular saptandı. 
Mevcut bulgular ile hastaya skleroderma ön tanısı ile mikofenolat mofetil ve 

kolşisin tedavisi başlandı.Bu aşamada kardiyoloji operasyon planlamadı.Hasta 
halen kliniğimizde takiplerine devam etmektedir. 

 
TARTIŞMA: 

Sklerodermada kardiyak tutulum yaygındır.Miyokard, perikard ve iletim sistemi 
dahil tüm kısımlar etkilenebilir.Konstriktif perikardit nadir olarak gözlenmektedir 

ancak ilerleyici dispne ve göğüs ağrısı ile gelen hastalarda akılda tutulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: konstriktif perikardit, skleroderma, göğüs ağrısı 
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Bnt16b2b2 Aşısı Sonrası Psöriatik Artrit gelişen Ailevi Akdeniz Ateşi ve 
Sekonder Amiloidoz Olgusu 

  
Bahar Özdemir1, Hatice Ecem Konak1, Serdar Can Güven1, Aytek Peker3, Şükran 

Erten2 
1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 
3Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara 

  
Giriş: COVID-19pandemisi ile mücadele sürecinde,aşılar acil kullanım onayları ile 

dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.Ancakbu aşılarınhızlı bir 
şekildekullanılmaya başlanması bazı güvenlikkaygıları doğurmuştur.Özellikle yeni 

bir teknoloji olanmRNAaşılarında bu kaygı ön plana çıkmaktadır.Burada Ailevi 
Akdeniz Ateşi(AAA)ve sekonder amiloidozise bağlı kronikböbrekhastalığı(KBH)ile 

takipedilmekteyken, BNT16B2b2aşısı sonrası 
psöriatiktırnaktutulumu,palmoplantarpsoriazis(PsO)ve daktilit gelişimiyle 
psöriatikartrit(PsA)tanısı alan bir olguyusunuyoruz.  

Olgu: AAA,böbrekbiyopsisi ile tanıalan sekonderamiloidoz,KBH,etyolojisi 
bilinmeyen kronik karaciğerhastalığı,portal hipertansiyonvehipersplenizme bağlı 

pansitopeni ilekolşisin0.5mg/gün ve atak sırasında anakinra tedavileri altında 
kliniğimizde takipli 52 yaşında erkekhasta,3haftadırolantırnaklarda şekil 

bozukluğu ve ayak parmaklarında ağrı şikayeti ile 
başvurdu.ÖyküdeşikayetlerinBNT16B2b2aşısı ikinci dozundan yaklaşık 2hafta 

sonra başladığı vekız kardeşindePsOolduğu öğrenildi.Fizikmuayenede elveayak 
tırnaklarında distrofik değişiklikler,onikoliz veoil-dropgörünümleri mevcuttuek 

olarak ayak parmak eklemlerinde artritvedaktilit izlendi(Resim 1).AAA atakları 
dışındaC-reaktif protein(CRP)düzeylerinormalseyredenhastanınCRPdüzeyi17 mg/L 

olarak saptandı.Tırnak ve eklem tutulumu olanolguPsA düşünülerekPsOtanısının 
doğrulanması için dermatolojiye yönlendirdi.Takibindepalmoplantar püstüler 

lezyonlar gelişti(Resim 2).Cilt biyopsisi sonucu palmoplantarPsO ile uyumlu gelen 
hastada pansitopeni(beyaz küre:1950/mm3, 

hemoglobin:8gr/dl,platelet:49000/mm3)eşlik etmesi nedeniylesistemik 
immunsupresif ilaç eklenmedi.Cilt lezyonları için lokal tedavi planlandı,16 mg/gün 

metilprednizolon başlandı,kolşisinveatak sırasında anakinratedavilerine devam 
edildi.Tedavinin10.gününde cilt,tırnak bulgularındaveeklem şikayetlerinde belirgin 
gerileme izlen hastadaoralsteroid tedavisi tedricen4mg’a azaltıldı(Resim 3) 

Sonuç: PsOgenetik faktörlerzemininde enfeksiyonlar ve ilaçlar gibi 
tetikleyiciçevresel faktörler sonucuortaya çıkabilmektedir.Normal popülasyona 

kıyaslaAAAhastalarında sıklığın arttığı literatürde bildirilmiştir.AAA’daki anormal 
IL-1βkaskadı ileThelper17 aktivasyonu ve keratinositlerin uyarılması ile 

ilişkilendirilmiştir.Ek olarak literatürde mRNAaşısı sonrasında 
hastalıkbulgularıaktifleşenPsOvakaları mevcuttur.Daha öncePsOöyküsü 

bulunmayan olgumuzda mRNAaşısıPsAgelişimi yönünden bir tetikleyici 
olmuşolabilir.mRNAaşıuygulaması sonrası immundisregülasyona bağlı 

tablolargelişebileceği akıldatutulmalıdır 
  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, mRNA aşısı, Psöriasis, Psöriatik artropati, Ailesel 
Akdeniz Ateşi 
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Covid-19 Aşılaması Sonrası Gelişen Akut Artrit; Üç Vaka Bildirimi ve Bu 

Vakalar Üzerinden Vaka Bazlı İnceleme 
  

Filiz Cemre Taşgöz, Özgül Soysal 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 

Dalı, Manisa 
  

SARS-Cov-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-2), tüm dünyayı etkisi altına 
alan ciddi solunum yetmezliği, mortalite ile sonuçlanabilen ve immünolojik 

reaksiyonlara neden olabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu enfeksiyöz hastalığın 
yayılımını engellemenin en önemli yolu aşılardır. Bu amaçla çok çeşitli 

yöntemlerle üretilen aşılar uygulanmaya başlanmış olup; bunlar arasında yeni bir 
yöntem olan m-RNA yöntemi ile üretilen aşılar da bulunmaktadır. Her aşıda 



olduğu gibi Covid-19 aşılarına bağlı olarak advers olaylar gelişebilmektedir. 

İnaktif aşılar olan Sinovac sonrası reaktif artrit gelişen bir vaka ve yine Sinovac 
sonrası artrit gelişen iki vaka tıbbi litertürde sunulmuştur, ayrıca viral vektör aşısı 

olan Sputnic-V sonrası artrit gelişen bir vaka da sunulmuştur. Ancak yeni bir 
teknoloji ile üretilmiş olan BTN162b2 (Biontech) sonrası artrit gelişen vakalar 

henüz bildirilmemiştir. Biz bu araştırmada BNT162b2 aşılaması sonrası akut artrit 
gelişen, aşı dışında diğer tüm artrit nedenlerini ekarte ettiğimiz üç olgu sunumu 

yaptık ve bu vakalar üzerinden literatür taraması yaparak bir inceleme yazısı 
yazdık; immünolojik reaksiyon gelişmeye yatkın bireylerde aşılamanın bu 

reaksiyonları tetikleyen bir neden olup olmadığını tartıştık. 
  

Anahtar Kelimeler: Advers Reaksiyon, Artrit, Aşı, Covid-19, SarsCov-2 
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Romatoid artritli hastada kalça ağrısının nadir nedeni: stres fraktürü 
  
Mustafa Gür, Rabia Pişkin Sağır, Ahmet Karataş, Süleyman Serdar Koca 

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

  
Giriş: Stres fraktürü etyolojiye göre yetmezlik fraktürü ve yorgunluk fraktürü 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yorgunluk fraktürü, normal kemik üzerindeki 
tekrarlayan ve anormal stresler sonrası oluşurken yetmezlik fraktürü ise anormal 

kemik üzerindeki normal streslere bağlı oluşmaktadır. 
Olgu: 12 yıldır romatoid artrit tanısıyla takip edilen hasta 2 haftadır başlayan sol 

kalça ağrısı şikayeti ile romatoloji polikliniğine başvurdu. Hastanın ağrısı ayakta 
durmakla ve yürümekle artıyordu. Travma ve düşme öyküsü olmayan hastanın 

diğer eklemlerinde artrit ve hassasiyet saptanmadı. Sol kalça hareket açıklığı 
hareket sonunda limitli ve ağrılıydı. Kan tetkiklerinde ve çekilen direkt grafi 

belirgin patoloji saptanmayan hastanın manyetik rezonans görüntülemesinde sol 
asetabular bölgede kemik iliği ödemi saptandı. Kalça tomografisinde sol 

asetabular bölgede deplase olmayan fraktür hattı görüldü. Yapılan kemik ölçümü 
osteoporoz ile uyumlu geldi. Tanı olarak sol kalçada yetmezlik fraktürü düşünülen 

hastaya sol kalçaya aşırı yük vermemesi ve istirahat önerildi. Medikal tedavi 
olarak kalsiyum, vitamin D ve analjezik tedavi verildi. 
Tartışma: Romatoid artritli hastalarda, artrit, osteoartrit ve bursit gibi bir çok 

neden kalça ağrısına neden olabilir. Ancak postmenopozal dönemde olan, 
kortikosteroid ve metotreksat gibi osteoporoza yatkınlık oluşturan medikal tedavi 

alan hastalarda stres fraktürü de ayırıcı tanıda yer almalıdır. Özellikle mekanik 
karakterde ve üzerine basmak ile artan ağrısı olan hastalarda görüntüleme 

yöntemleri kullanılarak tanı konulmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: Kalça ağrısı, romatoid artrit, stres fraktürü 
 

 



Kalça manyetik rezonans görüntüleme 

 
Sol kalça asetabulumda T1 ağırlıklı ve kontrastlı kesitlerde kemik iliği ödemi ile 
uyumlu görünüm 

 
 

[PS-17] 
 

Covid 19 sonrası gelişen Granülomatöz Polianjitis vakası 
  

Mesude Seda Aydoğdu, Süleyman Serdar Koca, Ahmet Karataş, Mustafa Gür 
Fırat Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ 

  
Covid 19, başta akciğer olmak üzere çoklu organ tutulumuna yol açmaktadır. 

Hem mikrovasküler hem de makrovasküler trombotik olaylar meydana 
gelmektedir. Pandemi sürecinde Covid 19 sonrası koagülopati bozuklukları, 

endotel hasarı, tromboz ve santral sinir sistemi, orta-küçük çaplı damar 
vaskülitleri ile karşılaşılabilmektedir. 
68 yaşında kadın hasta Kasım 2020 tarihinde covid 19 semptom ve bulguları ile 

tedavi aldı. Hastanın covid 19 tanısından 1 ay sonra gelişen anüri, bulantı, 
kusma, epistaksis şikayetleri ile başvurdu. Tetkiklerinde kreatinin 6 mg/dl, 

proteünirisi 1 gr/dl olması nedeni ile akut böbrek yetmezliği tanısı ile nefroloji 
kliniğine yatırıldı. Etiyolojisi araştırılırken yapılan tetkiklerde c ANCA > 100 U/ml 

yüksek pozitif geldi. Hasta tarafımızca Granülomatöz Polianjitis tanısı ile 1 gr 
pulse steroid ve siklofosfamid tedavisine başlandı, 2 haftada bir 500 mg olmak 

üzere toplam 3 gr aldı. Hasta 5 ay sonra pretibial ödem ve alt ekstremitede 
güçsüzlük şikayeti ile tekrar başvurdu. Emg’de ağır aksonal dejenerasyonla 

uyumlu polinöropati saptandı. 3,6 gr/ dl proteinüri, akut faz reaktanlarında 
yükseklik mevcuttu. Hastalık aktivasyonu devam etmesi nedeni ile rituksimab 

tedavi başlandı. Mevcut tedavi ile proteinüri değeri 2,4 gr/dl’ye, kreatinin değeri 
1,4 mg/dl'ye geriledi. Takipleri devam etmekte. 

Covid 19 da birçok viral enfeksiyon gibi inflamatuar romatizmal hastalıkları 
tetikleyebilmektedir. Hastamızın tablosu covid 19'un vasküler tutulumu ile ilişkili 

olabileceğini düşündürmektedir. 
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İntraductal meme carsinoma takibinde gelişen relapsing polikondrit, 
vaka sunumu 

  
Zeynep Öztürk, Damla Karataş, Nilay Erdik, Sümeyye Merve Türk, Emel Gönüllü 

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları/Romatoloji 
Ana Bilim Dalı, Sakarya 

  
Tekrarlayan polikondrit (RPC), kıkırdak yapıların -kulaklar, burun, gözler, 

eklemler, solunum yollarının- inflamasyonu/destruksiyonu ile karakterize kronik 
otoimmün bir hastalıktır. RPC vakalarının %30'u diğer romatizmal veya malign 

hastalıklarla ilişkilidir. Paraneoplastik olarak en sık miyelodisplastik 
sendrom(MDS) olmakla birlikte diğer malignitelerle beraber ya da premalign 

bulgu olarak da görülebilmektedir. İntraductal Meme Karsinomu tanısı ile 
takipteyken RPC ile başvuran hastamızı sunuyoruz. 

 
52 yaşında kadın hasta Medikal Onkolojı bölümü tarafınca dört ay önce 
intraductal meme karsinomu tanısı ile neoadjuvan paklitaksel kemoterapi tedavisi 

ile takibe alınmış. Bir ay önce sağ kulakta kızarıklık, ağrı, hassasiyet ile 
başvurduğu Kulak Burun Boğaz(KBB) polikliniğinde hastaya dış kulak selüliti 

öntanısıyla antibiyotik verilmiş. Şikayetleri gerilemeyen hasta tarafımıza konsulte 
edildi. Fizik muayenede kulakta hassasiyet, şişlik, kızarıklık dışında 

sternoklavikuler eklemlerde hassasiyet mevcuttu (resim.1). Aurikuler kondritle 
birlikte bir haftadır ateş, halsizlik gibi sistemik semptomlar da vardı. Eritrosit 

sedimantasyon hızı(ESR):60 veya C-reaktif protein(CRP):35, romatolojik 
serolojik tetkikleri normaldi. Akciğer Grafisi normal, proteinüri yoktu. 

 
Tekrarlayan aurikuler kondrit, sternoklavıkular eklem artriti, akut faz reaktan 

yüksekliği ile hastaya RPC tanısıyla orta doz steroid tedavisi başlandı. Takiplerde 
kondriti gerileyen hasta steroid dozu azaltılarak klinik takibe alındı. 

 
RPC malignitelerde birlikte ya da premalign olarak görülebilmektedir. Paklitaksel 

tedavisiyle de RPC benzeri romatolojik yan etkiler bildirilmiştir. RPC vakalarında 
ilaç kullanımı sorgulanmalı, malignite ekartasyonuna dikkat edilmelidir. 

  
Anahtar Kelimeler: İntraductal meme carsinomu, paklitaksel, relapsing 
polikondrit 

 

 



resim 1. 

 
Auriküler Kondrit 
 

 
 

 



[PS-19] 

İzole Serviks Tutulumuyla Prezente Olan Tek Organ Vasküliti 
  

Nilgün Göveç Gıynaş, Recep Yılmaz, Emine Gözde Aydemir Gülöksüz, Ahmet 
İlbay, Abdulbaki Gaydan, Emine Uslu Yurteri, Gülay Kınıklı 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 
  

Giriş: Vaskülit, damar duvarında inflamasyon sonucu damar lümeninde daralma, 
oklüzyon, anevrizma veya rüptüre neden olup organ hasarına yol açabilen, farklı 

klinik ve patolojik özellikler gösteren bir hastalık grubudur. Sistemik tutulum 
olabileceği gibi tek organ tutulumu da olabilir. İzole genital sistem tutulumu ise 

nadirdir. Vaskülit benzeri lezyonları olan uterin serviksin asemptomatik tek organ 
vaskülitli hastayı sunuyoruz. 

Vaka Özeti: Anormal uterin kanama ve myom nedeni ile histeroktomi yapılan 45 
yaşındaki hastanın,patolojik incelemesinde serviks duvarında küçük bir vasküler 

yapı duvarında fibrinoid nekroz ile karakterli vaskülit saptandı. Romatolojik 
sorgulamasında özellik yoktu.Fizik muayenesinde sağ-sol ekstremite tansiyon 
farkı yoktu ve nabızları açıktı. Hastada ayırıcı tanı için gönderilen ANA, ANCA, RF, 

HBsag, anti-HCV, anti-HIV kriyoglobin testi normal saptandı. Mevcut bulgularla 
ön planda sistemik vaskülit düşünülmedi. Hasta takibe alındı ve 6 aylık zamanda 

sistemik bulguya rastlanmadı. 
Tartışma: Literatürde kadın genital sistem vaskülit insidansı %0.04 olarak 

bildirmiştir. En sık olarak serviks tutulur. Vaskülitin sistemik ve lokalize tiplerinin 
histopatolojik bulguları ayırt edilemez. Sistemik tutulum için anamnez, fizik 

muayane, labaratuar ve tanısal görüntüleme ile değerlendirme yapılır. Hastanın 6 
aylık izleminde sistemik bulgu gelişmediyse izole vaskulit olarak kalma ihtimali 

yüksektir bu yüzden sistemik bulgusu olmayan kadın genital sistemine sınırlı 
vasküliti olan hastalarda immünsupresif tedavi verilmesine gerek yoktur. 

  
Anahtar Kelimeler: vaskülit, serviks, izole 

 
 

[PS-20] 

Sistemik Lupus Eritematozus Sekonder Antifosfolipid Antikor Sendromu 

ve Dijital Ülser Birlikteliği 
  
Abdulbaki Gaydan, Nilgün Göveç Gıynaş, Recep Yılmaz, Emine Gözde Aydemir 

Gülöksüz, Ahmet İlbay, Emine Uslu Yurteri, Gülay Kınıklı 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 

  
GİRİŞ:Antifosfolipid Antikor Sendromu (AFAS), tekrarlayan arteriyal ve venöz 

trombozlar, persistan antifosfolipid antikor pozitifliği ve gebelik kayıpları ile 
karakterize bir hastalıktır. Primer olabileceği gibi özelikle sistemik lupus 

eritematozus (SLE) gibi hastalıklara sekonder görülebilir. Patognomonik bir fizik 
muayene bulgusu olmamakla beraber, santral sinir sistemi, cilt ve visseral 

organlarda infarkt ya da iskemi görülebilmektedir. SLE sekonder AFAS seyrinde 
dijital ülser gelişen hastayı sunuyoruz. 

VAKA ÖZETİ:41 yaşında 8 yıldır SLE, 8 yıldır AFAS tanıları ile romatoloji 
poliklinikte takipli olan hasta son 2 aydır gelişen sol el ikinci parmak distalinde 



dijital ülser ve ağrı şikayeti ile yatırıldı. Fizik muayenede dijital ülser, malar rash 

dışında ek patolojik bulgu saptanmadı. Hasta yapılan tetkiklerde ANA 4+ 
(homojen paternde), anti-dsdna ++, anti-nukleazom +, lupus antikoagulanı +, 

antikardiyolipin IgG/IgM ve antifosfatidilserin + olup, RF, HBsag, Anti-HCV, ENA 
paneli ile ANCA dahil labaratuar testleri ve HIV negatifti. SLE sekonder AFAS 

seyrinde dijital ülser gelişen hastaya iloprost tedavisi başlanmış olup takibi 
devam edilmektedir.  

TARTIŞMA:AFAS nörolojik, hematolojik, pulmoner, kutanöz, renal, 
gastrointestinal, oküler, adrenal bez tutulumu görülebilen multisistemik 

hastalıktır. AFAS’da en sık cilt bulgusu livedo retikularis olup nonspesifik olarak 
saptanabilmektedir. Ayrıca, splinter hemaroji, livedo retikularis, dijital gangren, 

vaskulit benzeri kutanöz lezyonlar görülebilmektedir. Dijital ülserin sistemik 
skleroz dışında, AFAS’da da görülebileceği açısından dikkatli olunmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: Sistemik Lupus Eritematozus, Antifosfolipid Antikor 

Sendromu, Dijital Ülser, Vaskulit 
 
 

[PS-21] 
 

Ankilozan Spondilit Akciğer Tutulumu Ayırıcı Tanısında Tüberküloz 
Enfeksiyonu 

  
Pınar Akyüz Dağlı, Abdülsamet Erden 

Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 
  

GİRİŞ:Ankilozan spondilit(AS) daha çok genç erkekleri etkileyen,enflamatuvar 
bel ağrısı ve sakroileitle karakterize sıklıkla periferik artritin de eşlik ettiği bir 

hastalıktır.AS'li hastalarin %2'sinden daha azında akciger tutulumu 
görülmektedir. Bu yazıda AS akciğer tutulumu düşünülen tüberküloz(tbc) 

vakasını sunmayı amaçlamaktayız. 
Olgu: 37yaşında erkek hasta,9 yıl önce AS tanısı almış.Hastanın çoklu biyolojik 

tedavi öyküsü mevcut.Adalimumab,infliksimab,etanercept tedavileri sekonder 
yanıtsızlık,sekukinumab tedavisi ise c.difficile koliti nedeniyle kesilmiş.Hastanın 

kalça ağrısı,bel ağrısı ve topuk ağrısı mevcuttu.Sabah tutukluğu 
45dakikaydı.Basdai skoru 7,2’ydi.Fizik muayenesinde boyun romları 
kısıtlı,bilateral faber kısıtlıydı.Laboratuar tetkiklerinde c-reaktif 

protein:83g/L,eritrosit sedimentasyon 
hızı:52mm/saat,hemoglobin:10,7g/dl,beyaz küre sayısı 8340,trombosit sayısı 

462000,kreatinin:1,21mg/dL,ALT:26U/L,albümin:4,5’di.Ateş,kilo kaybı,akut faz 
yüksekliği olması nedeniyle yapılan toraks bt'de sağ apikalde 30x19mm yumuşak 

doku dansitesi izlendi.Pet bt’de sağ akciğer apeksinde 31x19mm düzensiz sınırlı 
kitlede(SUVmax:10.58) ve mediastende,paratrakeal ve hiler lenf 

nodlarında(SUVmax:11.62) artmış FDGuptake'i izlendi.Göğüs hastalıkları 
değerlendirmesinde lezyonlarda ilerleme görülmemesi,plevral efüzyon ada 

düzeyinin düşük olması,tüberkülin deri testi negatif olması,alınan örneklerde tbc 
lehine bulgu olmaması nedeniyle AS akciğer tutulumu olarak 

değerlendirdi.Konstitüsyonel semptomları devam eden hastanın kontrol bt’de her 
iki apikalde çekintili konturlu milimetrik kavitasyonlar içeren nodüler lezyonlar 

izlendi.Ön planda tbc düşünüldü.Hastaya bronkoskopi yapıldı,tbc’ye yönelik 
tetkikleri gönderildi.Anti-tüberküloz tedavi planlandı. 

TARTIŞMA:AS’de en sık akciğer tutulumu apikal fibrozis olmakla birlikte pet bt’de 



artmışFDG tutulumu ve yaygın lenfadenopati beklenen bulgular arasında 

değildir.Bu durumda ayırıcı tanıda tüberküloz ve malignite göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, tüberküloz, apikal fibrözis 

 
 

[PS-22] 

Pulmoner Arter Anevrizması ve Trombozu ile Prezente olan Behçet 

Sendromu 
  

Ayşe Özdede1, Muhammed Şamil Aslan2, Eser Durmaz3, Emire Seyahi1 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim 
Dalı, İstanbul, Türkiye 

  
Amaç 

Behçet sendromunda arter tutulumu özelikle pulmoner arter etkilenimi neden 
olduğu mortalite ve morbidite nedeniyle ven tutulumu kadar dikkate alınmalıdır.  

Olgu 
İki yıldır bilinen ventriküler septal defekti açısından takibi olan 21 yaşında kadın 

hasta üç aydır sol taraflı plöritik göğüs ağrısı, çarpıntı, öksürük, titreme, gece 
terlemesi, ara ara olan hemoptizi şikayeti ile kardiyoloji kliniğine başvuruyor. 

Buna ek olarak yapılan romatolojik sorgulamasında bir özellik saptanmıyor. Fizik 
muayenede KVS:Erb odağında pansistolik üfürüm 2/6, nabız:100/dk dışında 

özellik saptanmıyor.Laboratuvarda akut faz yüksekliği dışında özellik 
saptanmıyor. Kontrastlı toraks BT’de her iki akciğerde dağınık periferal 

konsolidasyon odakları, buzlu cam alanları, sağ akciğer alt loba giden pulmoner 
arter segmental dalında anevrizma ve trombüs ile uyumlu hipodens görünüm 

izlendi. TTE’de triküspit kapakta hareketli imaj, vejetasyon?,trombüs?, 
perikardda sol ventrikül arkasında 7mm,sağ atriyum arkasında 8mm sol ventrikül 

lateralinde ve sağ ventrikül arkasında 11’ mm effüzyon izlendi. Üç gün üst üste 
gönderilen hemokültürde üreme saptanmadı. Hastaya üç gün 1gr pulse IVMP 
verildi, tedavisi imuran 150 mg/gün, deltacortil 40 mg/gün ve infliksimab 10 

mg/kg olacak şekilde düzenlendi.  
Sonuç 

Behçet sendromunda başvuru anında sadece vasküler etkilenimi olan ve 
bildirilmiş vakalara ek olarak biz de burada diğer organ tutulumu olmadan 

pulmoner arter etkilenimi ile başvuran ve tedavisi düzenlenen bir olguyu sunmayı 
amaçladık. 

  
Anahtar Kelimeler: behçet sendromu, pulmoner arter, tromboz 

 
 

 



[PS-23] 

COVID-19 Aşı Sonrası ANCA-ilişkili Vaskülit 
  

Sabriye Güner, Ayşe Özdede, Yeşim Özgüler 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı Romatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
  

Amaç 
COVID 19 hastalığı ortaya çıktığından itibaren dünyayı etkisi altına aldı ve 

hastalığı kontrol altına almak için geliştirilen aşının güvenilirliği önemli 
konulardan biridir. BioNTech COVID-19 aşısı sonrası literatürde bildirilmiş vakalar 

nedenli bu konuda dikkatli olunmalıdır. 
Olgu 

45 yaşında erkek, on yıllık astım hastalığı olan hastanın 20.06.21 de 1.doz 
biontech aşısından sonra ateş, üşüme, ayaklarda ağrı, uyuşma, his ve güç kaybı, 

alt ekstremitede nekrotik döküntüler nedeniyle nöroloji kliniğine başvuruyor. 
Yapılan FM’de her iki alt ekstremitede nekrotik cilt lezyonları, kas gücünde 
asimetrik ve farklı derecelerde kayıp, reflekslerde ve duyu hissinde azalma 

saptanıyor. Laboratuarda eozinofil: 4300 ağırlıklı lökositoz, ESH:79 mm/saat, 
CRP:113 mg/L, protein elektroforezinde: %32 poliklonal gammopati, kr: 3.4, 

MPO-ANCA: 300, TİT: ++ protein, 24 saatlik idrar total protein: 1071 mg/gün. 
Yapılan EMG’de asimetrik subakut dönemde, ağır düzeyde, sensorimotor, aksonal 

polinöropati saptanıyor. Paranazal sinüs BT: Pansinuzit ve sinonazal polipozis. 
Cilt biyopsisinde: Küçük damarları tutan nekrozitan vaskülit. 3 gün 1 gr pulse 

steroid başlandı, takibinde siklofosfamid ve rituximab tedavisi uygulandı. 
Sonuç 

En başından beri üst solunum yolu ve akciğer tutulumu olan sınırlı ANCA ilişkili 
vaskulit olup BioNTech COVID-19 aşısı sonrası mı alevlendi, yoksa de nova bir 

vaskulit tablosu ile mi uğraşıldığına dikkat çekmek amacı ile bu vakayı bildirmeyi 
amaçladık. 

  
Anahtar Kelimeler: ANCA, Covid-19, Vaskulit 

 
 

[PS-24] 
 
Mikroskobik polianjitis ile izlenen bir hastada RS3PE(Tekrarlayıcı 

seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit) sendromu 
  

Nilay Erdik, Zeynep Öztürk, Damla Karataş, Sümeyye Merve Türk, Emel Gönüllü 
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Sakarya 

  
Giriş: Mikroskobik polianjitis(MPA), küçük ve orta çaplı damarları tutabilen, 

sıklıkla nekrotizan glomerülonefrit ve pulmoner kapilleritle seyredebilen, non-
granülomatöz, anti-nötrofil sitoplazmik antikor(ANCA) ilişkili vaskülittir.RS3PE el 

ve ayak dorsumunda simetrik-akut ödemle başlayan, el-ayak bileği eklemlerini 
tutan sinovit ve parmaklarda fleksör tendinit ile seyreden iyi seyirli bir 

sendromdur.MPA tanısıyla izlenirken, RS3PE sendromu gelişen hastamızı 
sunuyoruz. 

Olgu: 68 yaşında kadın hastaya 2005 yılında halsizlik, kilo kaybı, hemoptizi ve 
hematüri şikayetleriyle bakılan tetkiklerde renal fonksiyon bozukluğu,hematüri ve 



proteinüri saptanması üzerine yapılan böbrek biyopsisinde kresentik 

glomerülonefrit, toraks bilgisayarlı tomografide alveolar hemoraji 
saptanmış.Perinükler-ANCA:pozitif, C-reaktif protein(CRP):123 mg/L, 

sedimentasyon(SED):59mm/saat izlenerek hastaya mevcut bulgular ve 
semptomlar ile MPA tanısı konulmuş.Hasta takipleri sırasında her iki ayak bileği 

ve ayak dorsalinde ani başlayan,bir haftadır devam eden şiddetli ağrı, ödem 
şikayetiyle başvurdu.Muayenede artrit izlenmedi. CRP:10mg/L, SED:45mm/saat, 

romatoid faktör:negatif, hemogram ve biyokimya normal izlendi.Çekilen ayak 
grafilerinde yumuşak doku şişliği görüldü, erozyon izlenmedi.Mevcut klinik 

bulgular ve semptomlarla hastaya RS3PE tanısıyla 16mg metiprednizolon 
başlandı.Steroid tedavisine dramatik yanıt alındı.Kontrol muayenesinde ayak 

dorsalindeki ödem belirgin azalmıştı. 
Tartışma: RS3PE, düşük doz steroide hızlı yanıtlı iyi prognozlu olmakla beraber 

romatizmal ve neoplastik hastalıklarla ilişkili olabilir.Olgumuz, büyük damar 
vaskülitleriyle birlikte gözlenen RS3PE sendromunun ANCA ilişkili küçük damar 

vaskülitleriyle de birarada bulunabileceğini göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: RS3PE, ANCA ilişkili vaskülit, Mikroskobik polianjitis 

 
 

[PS-25] 

Granulomatöz polianjit vakasında tedavi seyrinde gelişen tüberküloz 

perikarditi 
  

İdil Kurut Aysin, Servet Akar 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı 

  
Vaskülit nedeniyle izlememizde olan 53 yaşındaki erkek hasta ateş, nefes darlığı 

ve öksürük yakınmaları ile poliklinikten tetkik amacıyla yatırıldı. 
Vaskülit tanısı; Mayıs 2021’de alveolar hemoraji kliniği ile yapılan 

değerlendirmesi sırasında konulmuştu. Bu dönemde hastanın ek olarak kronik 
geniz akıntısı ve poliartriti de olduğu öğrenilmiş ve yapılan KBB 

değerlendirmesinde nazal mukozal hemorojileri saptanmıştı. Çekilen Torax 
BT’sinde vaskülitik tutulum ile uyumlu olabilecek her iki akciğerde multiple 

parankimal nodüller ve alt loblarda belirgin interstisyel akciğer hastalığı ile ilişkili 
ince retiküler dansite artımları saptanmıştı. MPO-ANCA pozitifliği olan hastanın 
proteinürisi veya aktif idrar sedimenti tespit edilmemişti. Hasta mevcut bulgularla 

GPA olarak kabul edilmiş 0,8 mg/kg metilprednizolon ve MTX(metotrexat) 20 
mg/hf olacak şekilde tedavisi düzenlenmişti. 1. Ay kontrolünde yeni gelişen 

bulguları nedeniyle yatırılıp kan kültürleri alınan hastanın çekilen Toraks BT‘sinde 
akciğer parankiminde multiple nodüller ve perikardiyal efüzyon saptandı. 

EKO’sunda lateral duvar komşuluğunda 40 mm olmak üzere tüm kalp çevresinde 
artmış perikardiyal mayi tespit edildi. Mayi örneğinden gönderilen 

TBC(tüberküloz) kültüründe mycobakterium üremesi saptanması ve TBC PCR+ 
gelmesi üzerine 4’lü antiTBC tedavisi başlandı. MTX’ı kesilen ve steroid dozu 

azaltılan hastanın takiplerinde; semptomlarında belirgin düzelme olduğu ve 
perikardiyal mayisinin gerilediği görüldü. 

İmmunsupresif hastalarda enfeksiyon etiyolojisi için yapılan değerlendirmelerde 
tüberküloz mutlaka akılda bulundurulmalı ve ekstrapulmoner odaklarda 

değerlendirilmelidir. 



  

Anahtar Kelimeler: granulamatöz polianjit, immunsüpresif tedavi, tüberküloz 
perikardit 

 

 
torax bt 

 
torax bt perikardiyal mayi 
 

 
 

[PS-26] 

Kafa karıştıran artralji ve bursit prezentasyonlu bir vaka: Enfeksiyon 
mu? İnflamasyon mu? 

  
Ali Ekin1, Selin İldemir2, Belkıs Nihan Coşkun1, Ediz Dalkılıç1 
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji 
Bilim Dalı, Bursa 
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa 
  

GİRİŞ:Q ateşi hastalığı C.burnetii tarafından enfekte koyun,keçi ve sığırlardan 
insanlara havadan,tozdan inhalasyonla,non-pastörize ürünlerinin yenilmesi ile 

ağızdan ve sekresyonlarının cilde teması sonucu bulaşarak,akut ve kronik 
paternde hastalık yapar. 

Vaka: Bilinen HT,DM,KBH,kolelitiazis tanıları olan 69 yaşındaki vücut kitle indeksi 



38 olan kadın hastanın,iki yıldır devam eden her iki dizde ve el eklemlerinde 

tekrarlayan ağrı şikayeti mevcuttu.Hayvancılıkla uğraşmayan hastanın on gün 
önce başlayan sağ dizde şişlik,kızarıklık ve ağrı şikayetleri nedeniyle kliniğe 

yatırıldı.Muayenede sağ diz suprapatellar bölgede yoğun şişlik ve kızarıklık,tüm 
haraket eksenlerinde ağrısı vardı.Artrit ve suprapatellar bursit ön tanıları olan 

hastanın CRP:15.4 mg/dL(0-5),sedimentasyon hızı:42(0-20),ürik asit:8.9 
mg/dL,böbrek fonksiyon testleri,karaciğer fonksiyon testleri,tam kan 

sayımı,otoantikorları,RF ve anti-CCP değerleri normaldi.Lyme IgG'si iki kez 
negatif,Lyme IgM'si bir kez pozitif,kontrolü negatifti.Bunun üzerin Western Blot 

metoduyla da Lyme doğrulama bakıldı.Q ateşi 1/10 pozitif olan hastanın,testinin 
kontrolü istendi.Yapılan diz USG de suprapatellar efüzyon,prepatellar bursada sıvı 

ve sinovyal kalınlaşma vardı.Diz grafisinde evre2 ostoartriti olan ve prokalsitonini 
yüksek olan hastanın PPD testi 0 mm’ydi.Hastaya prednizolon 10 

mg/gün,sefazolin 3x2 gr başlandı.‘Olası’ Q ateşi tanısı konan hastaya doksisiklin 
200 mg 2x1/gün eklenerek takibe alındı.Diz şikayeti tamamlayan gerileyen hasta 

takip edilmektedir. 
Sonuç: Ülkemizde yüksek oranda seropozitifliği olan Q ateşinin atipik 
prezentasyonlarda akla gelmesi önemlidir.Bizim vakamızda ilginç olarak Q 

ateşine ek,ilk etapta Lyme IgM'de pozitiflik,sonrasında negatiflik saptandı. 
  

Anahtar Kelimeler: Artrit, c.burnetii, lyme, q ateşi 
 

 
Vakanın laboratuar bulguları 

Üre/Kreatinin 53/1.15 

AST/ALT 23/24 

ALP/GGT 139/169 

Albumin 39 

Total Bilirübin/Direkt Bilirübin 1.39/0.46 

CRP 15.4 

Eritrosit Sedimentasyon Hızı 42 

Ürik Asit 6.1 

Tam Kan Sayımı  

WBC 9240 

Nötrofil 6470 

Lenfosit 2040 

Hemoglobin 12.2 

MCV 87.2 

Platelet 242.000 

ANA Negatif 

RF Negatif 



Anti-CCP Negatif 

ANA profili Negatif 

Lyme IgM(29.11.2021) Pozitif 

Lyme IgG(29.11.2021) Negatif 

Lyme IgM(06.12.2021) Negatif 

Lyme IgG(06.12.2021) Negatif 

Q fever Pozitif(>=1/10) 

PPD testi 0 mm 

Tam İdrar Tetkiki  

Eritrosit 0 

Lökosit 23 

Protein Negatif 

Lökosit Esteraz ++ 

 
 

 
[PS-27] 
 

Sekonder amiloidoz tespit edildikten sonra primer sjögren sendromu 
tanısı alan bir olgu 

  
Şeref Sülükçü, Özgül Soysal Gündüz 

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

  
Sekonder amiloidoz (AA) herhangi bir uzun süreli inflamatuar bozukluğun nadir, 

sistemik komplikasyonudur. Farklı kronik romatolojik hastalıklarla,özellikle 
romatoid artrit, juvenil idyopatik artrit, ankilozan spondilit ve herediter 

otoinflamatuar sendromlarla ilişkisi gösterilmiştir. Sjögren hastalığına bağlı 
sekonder amioloidoz ise çok nadir olarak tanımlanmıştır. Dört yıldır hipertansiyon 

ve kalp yetmezliği (KY) tanıları ile takip edilmekte olan 66 yaşında kadın hasta; 
şiddetli nefes darlığı şikayeti ile başvurması üzerine dekompanze KY nedeni ile 

kardiyoloji yoğun bakıma interne edilmiştir. Ekokardiyografide restriktif 
kardiyomiyopati imajı olması nedeniyle amiloidoz ön tanısıyla tetkik edilen 

hastanın rektal biyopsi örneği patoloji sonucu; sistemik AA tip amiloidozla 
uyumlu bulunmuştur. Romatoloji görüşü istenen hastanın sorgulamasında 1 yıldır 
ağız kuruluğu ve raynaud fenomeni olduğu öğrenildi. Yapılan tetkiklerde ANA, 

SSA, anti-Ribozomal P antikoru pozitifliği saptandı. İdrarda 1120 mg/24 saat 
protein tespit edildi. Schirmer testinde sağ göz 2 mm, sol göz 3 mm ölçüldü. 

Minor tükürük bezi biyopsisi sonucu primer sjögren sendromu(PSS) ile uyumlu 
olarak raporlandı.  

PSS tanılı hastalarda daha çok lokalize amiloidoz gelişimi bildirilmiş olmakla 
birlikte bizim hastamızda nadir bir durum olan kalp ve böbrek tutulumu ile giden 



sistemik tutulum mevcuttu. Ayrıca literatürde bizim hastamız gibi sekonder 

amiloidoz tespit edildikten sonra PSS tanısı alan bir olgu sunumu rapor 
edilmemiştir. 

  
Anahtar Kelimeler: amiloidoz, sistemik, sjögren sendromu 

 
 

 [PS-28] 

MEME KANSERİ ve RS3PE BİRLİKTELİĞİ 

  
Muhammet Limon 

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,Romatoloji Bilim Dalı 
  

Giriş: Seronegatif simetrik sinovit ve pitting ödem (RS3PE), el ve ayaklarda 
simetrik sinovit, tenosinovit ve ödemle karakterize bir sendromdur. Bu olgu 

meme kanseri seyrinde RS3PE görülmesi nedeniyle sunulmuştur. 
Olgu: 72 yaşında kadın hasta, sağ memede kitle nedeniyle 15 yıl önce opere 
olmuş. Meme kanseri tanısı konularak kemo- radyoterapi uygulanarak anastrazol 

1 mg/gün hormon tedavisi ile takip edilmiş. Olgu son 1 haftadır olan sol el 
dorsumda şişlik olması nedeniyle başvurdu. Eklem muayenesinde sol el dorsum 

şiş ve hassas, metakarpofalangial, 2-3-4 parmak proksimalfalangial eklem 
artriti(Resim-1) vardı. Laboratuvar tetkiklerinde Hgb:10.8 gr/dl, Wbc:15.800 

k/ul, Plt:240.000 k/ul, Sedim:126 mm/h, CRP:131 mg/L(N:0-5),Üre:72 mg/dl, 
kreatinin:1.3 mg/dl, ürik asit: 4.1 mg/dl, ALT:18 u/l, AST:39 u/l, RF:10 

IU/ml(N:0-20), ANA, anti-CCP, C ANCA, P-ANCA negatif bulundu. Olgunun 
mamografisinde nüks gözlenmedi. Hastaya RS3PE tanısı ile metilprednizolon 20 

mg/gün başlandı, haftalık 4 mg doz azaltımı yapıldı ve 4 mg /gün tedavisi ile 
takip edildi. Son tetkiklerde sedim:23mm/h, CRP:3mg/L olarak izlenmektedir. 

Tartışma: RS3PE; genellikle 50 yaş üzeri erkeklerde, yüksek eritrosit 
sedimantasyon hızı ve genellikle RF negatifliğiyle seyreden bir 

sendromdur.RS3PE ayırıcı tanısında romatoid artrit, kristal artropatiler, 
polimiyalji romatika, hematolojik (lösemi,lenfoma,myelodisplastik sendrom) ve 

gastrik, pankreas kanseri gibi maligniteler düşünülmelidir. Bizim olgumuz 
steroide çok dramatik bir yanıt verdi ve meme kanserinden yıllar sonra RS3PE 

görülmüştü. 
  
Anahtar Kelimeler: RS3PE, meme kanseri, artrit 

 

 



RS3PE 

 
Resim-1: Sol el dorsum şiş, sol el metakarpofalangial,2-3-4 parmak 

proksimalfalangial eklem artriti 
 
 

 
 

[PS-29] 

Ailesel Akdeniz Ateşi ve Poliarteritis Nodosa Birlikteliği; Vaka Sunumu 

  
Merve Çelik, Özgül Soysal Gündüz, Filiz Cemre Taşgöz 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  

Poliarteritis nodosa (PAN); orta ve küçük çaplı damarları tutan, sistemik 
nekrotizan bir vaskülittir. PAN karakteristik olarak renal, mezenterik ve hepatik 

arter gibi viseral arterlerde multiple mikroanevrizma (1-5 mm) oluşumuna neden 
olmaktadır. Mikroanevrizmalar PAN hastalarının çoğunluğunda (>%60) 

saptanmaktadır. Ailevi Akdeniz ateşi (AAA); tekrarlayan, kendini sınırlayıcı ateş 
ve serozit atakları ile karakterize herediter, otoinflamatuar bir hastalıktır. Henoch 

Schönlein purpura, PAN ve behçet hastalığı gibi nongranulomatoz vaskülitlerde 
de AAA ile ilişkilendirilmiştir. PAN ve AAA semptomları birbirini taklit edebilmekte 

ve hastaların tanı alması gecikebilmektedir. Bizim vakamız 55 yaşında erkek 
hastanın 40 yıldır AAA  

tanısı mevcuttu. Hasta AAA ile uyumlu olmayan ateş araştırılması amacı ile 
enfeksiyon hastalıkları bölümünde izlenmekteydi. İzlemleri sırasında hasta 
hemoglobin düşüşü ve hipotansiyon nedeni ile tetkik edildi. Hastada renal arter 

anevrizma rüptürü saptandı, bu sırada yapılan anjiyografik tetkiklerde PAN ile 
uyumlu damarsal görünümler saptandı. Hastaya PAN tanısı konularak yüksek doz 

glukokortikoid ve immunosupresif tedavi başlandı, tedaviye yanıt alınan hasta, 
fırsatçı enfeksiyonlar nedeni ile exitus oldu. Sonuç olarak AAA ve PAN birlikteliği 



nadir de olsa görülebilmektedir ve bu hastalıkların semptom ve bulgularının 

birbirini taklit etmesi nedeni ile tanı ve tedavide gecikmeler yaşanabilmektedir. 
Biz de bu bildiride iki durumun birlikte görüldüğü bir vaka sunduk. 

  
Anahtar Kelimeler: AAA, PAN, ANEVRİZMA 

 
 

[PS-30] 

Primer Sjögren Sendromlu hastalarda bozulmuş kynürenin yolağı 

  
Hakan Apaydın, Şükran Erten 

Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara 
  

GİRİŞ: 
Sjögren’s sendromu (SS), ağırlıklı olarak ekzokrin bezleri etkileyen, kökeni 

bilinmeyen kronik sistemik inflamatuar otoimmün bir hastalıktır. Kynürenin (Kyn) 
yolu ile triptofanın (Trp) katabolizmasının inflamatuar süreçlerde önemli bir rol 
oynadığı öne sürülmüştür. Bu çalışmada primer SS (pSS) hastalarında Trp ve 

metabolitlerinin plazma düzeylerini araştırmayı amaçladık. 
METOD 

37 pSS hastası ve 50 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi ve serum Trp, Kyn 
konsantrasyonları tandem kütle spektrometrisi ile ölçüldü. Kyn ve Trp 

konsantrasyonlarının oranı (Kyn/Trp), Trp degredasyonunu tahmin etmek için 
hesaplandı. EULAR Sjögren’s sendromu hastalık aktivite indeksi (ESSDAI) ve 

Sjögren's Sendromu Hasta Bildirim İndeksi (ESSPRI) pSS aktivitesini 
değerlendirmek için kullanıldı. 

Bulgular 
Çalışmamızda ortalama serum Trp konsantrasyonu, pSS grubunda kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,001). Kyn 
(p=0.019) ve Kyn/Trp oranı (p<0.001) düzeyleri pSS grubunda kontrol grubuna 

göre anlamlı derecede yüksekti. Kyn/Trp oranı CRP ile negatif korelasyon 
gösterdi (r=-0.369, p=0.032). Trp yolu ile hastalık aktivite parametreleri ESSDAI 

ve ESRPI arasında korelasyon yoktu. 
Sonuç 

pSS'li hastalarda Kynürenin yolu metabolizmasının değiştiğini bulduk. Bu, 
triptofan metabolizmasının pSS hastalık patogenezi ile yakından bağlantılı 
olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, burada sunulan sonuçları 

desteklemek için farklı hastalık alt gruplarını barındıran daha geniş pSS 
popülasyonu ile daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

  
Anahtar Kelimeler: İDO, Kynürenin, Sjögren’s sendromu, Triptofan 

 
 

 

 

 



[PS-31] 

Kalp yetmezliği semptomları ile acile başvuran Takayasu arteriti olgusu 
  

Saliha Sunkak1, Şule Ketenci Ertaş2 
1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Romatoloji Kliniği 
2Kayseri Acı badem hastanesi,Romatoloji Kliniği 
  

Amaç: Takayasu arteriti (TA) aorta, aortanın ana dalları tutulumuyla karakterize, 
kronik seyreden büyük damar vaskülitidir. Çoğunlukla 20–30 yaşlarında 

kadınlarda görülmektedir. Akut dönemde sistemik belirtiler, kronik dönemde 
tutulan damarların lokalizasyonuna göre farklı semptomlar ortaya 

çıkmaktadır.Nefes darlığı,yaygın ödem şikayetleriyle acile başvuran kalp 
yetmezliği tanısıyla kardiyoloji servisine yatırılan TA tanısı konulan bir olgu 

sunacağız. 
Olgu: 25 yaşında kadın hasta nefes darlığı, vücutta yaygın şişlik şikayetiyle acile 

başvurmuş. Yapılan ekokardiyografide EF %40 (anterior ve septum hipokinetik) 
üzerine kalp yetmezliği ve pnomöni tanısıyla kardiyoloji servisine yatırılmış. Akut 
faz yüksekliği ve halsizlik şikayeti belirgin olması üzerine romatoloji bölümüne 

konsulte edilmiş.Sorgusunda 6 aydır halsizlik yorgunluk şikayeti olduğu dış 
merkezde yapılan tetkiklerine göre antibiyotik tedavisi verildiği öğrenildi. 

Hastanın boyun usg’si bilateral karotiste kalınlık artışı,karotis bt anjiografisi sol 
CCA ‘de proksimal ve bifurkasyon öncesi anevrizmatik görünüm,sol subklavian 

arterde stenoz,abdomen bt ‘si de aort cidarında diffuz düzgün 3 mm’lik 
kalınlaşma mevcuttur(arterit) şeklinde raporlandı.Fizik muayenesinde sağda 

radial nabzı zayıf alındı, solda radial nabzı alınamadı. Hastanın tetkikleri Tablo ‘da 
verilmiştir.Hastaya TA tanısıyla steroid ve siklofosfamid tedavisi başlanıldı. 

Sonuç: TA sıklıkla 20–30 yaşlarında kadınlarda görülür. Açıklanamayan semptom 
ve bulguları olan hastalar vaskülit yönünden değerlendirilmelidir. Halsizlik 

yorgunluk gibi konstitüsyonel semptomları olan beraberinde akut faz yüksekliği 
eşlik eden genç kadınlarda TA olabileceği akılda tutulmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği, nefes darlığı, Takayasu arteriti 

 

 
Tablo: Laboratuvar değerleri 

Hemogram 7,2 

Lökosit (/mm3 ) 12970 

Trombosit (/mm3 ) 651000 

ESR (mm/sa) 50 

CRP (mg/dl) 89 

 
ALT (U/I) 

14 

Kreatinin (mg/dl) 0,55 

Troponin I (ng/ml) 0,33 

 
ANCA 

NEGATİF 



ANA NEGATİF 

RF NEGATİF 

AFAS PANELİ NEGATİF 

 

[PS-32] 

Romatoid Artrit ve Ankilozan Spondilit Birlikteliği: Olgu Sunumu 
  

Salim Mısırcı1, Lale Altan İnceoğlu2 
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Ana Bilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 
  
1. Giriş 

Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) sık görülen romatizmal 
hastalıklardandır. RA ve AS birlikteliği ise literatürde vaka bildirimleri şeklinde 

olup tam sıklığı bilinmemektedir. 
2. Olgu sunumu 

46 yaşında erkek hasta, on yıldır olan ellerde ve bel bölgesinde ağrı şikayetiyle 
başvurdu. Ağrılarının sabah daha fazla olduğunu, ellerde şişlikler geçirdiğini, en 

son 3 hafta önce sol el bilek bölgesinde şişlik olduğunu ifade etti. Özgeçmişinde, 
soygeçmişinde ve sistem sorgusunda özellik yoktu. Fizik muayenesinde sol el 3. 

parmak aktif fleksiyon hareketinde kısıtlılık mevcut, pasif eklem hareketi açıktı. 
Travma öyküsü olmayan hastada RA tendon rüptürü olabileceği düşünüldü.. 

Eklem muayenesinde el parmak proksimal interfalangeal ve metakarpofalangeal 
eklemlerde hassasiyeti mevcuttu. Bel, boyun hareketleri açık ve tam, sakroiliak 

kompresyon ve FABER testi pozitifti. Pelvis grafisinde bilateral evre 3 sakroiliit 
saptandı. Tam kan sayımı, idrar ve biyokimya testleri normal, sedimentasyon:20 

mm/saat, CRP: 11 mg/L (N:0-5), RF:598 ve anti-CCP:44 olarak saptandı. 
Mevcut bulgularla hastada romatoid artrit ve ankilozan spondilit birlikte 

olabileceği düşünülerek sulfasalazin 2x1000 mgr/gün, diklofenak 2x50 mgr/gün 
ve egzersiz başlandı. 
3. Sonuç  

RA ve AS birlikteliği nadir görülmesine rağmen özellikle el eklemleri gibi küçük 
eklem tutulumuna ek inflamatuar omurga ağrısı olan hastalarda akla gelmeli ve 

her iki hastalığa etkili olabilecek DMARD veya biyolojik ilaçlar tedavide 
düşünülmelidir. 

  
Anahtar Kelimeler: ankilozan spondilit, romatoid artrit, sakroiliit 

 

 



Pelvis Grafisi 

 
Bilateral Evre 3 Sakroiliit 
 

 
 

 

[PS-33] 

Hızlı ilerleyen cilt tutulumu olan sistemik sklerozis tanılı hastada 
siklofosfamid kullanımı olgu sunumu 

  
Öznur Sadioğlu Çağdaş, Duygu Temiz Karadağ, Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı 

  
Giriş 

Sistemik sklerozis (SSk),vasküler disfonksiyon,derinin ve iç organların fibrozisiyle 
karakterize kronik otoimmün bir hastalıktır.Diffüz kutanöz SSk (dkSSk)'li 
hastalarda özellikle erken dönemde ilerleyici cilt fibrozisi akciğer tutulumunun 

belirleyicisi olarak görülmektedir.Tedavinin histolojik olarak inflamatuar evreden 
fibrotik evreye ilerleme gerçekleşmeden verilmesinin daha etkili olacağı 

bilinmektedir.Burada akciğer tutulumu olmayan, hızlı ilerleyen cilt tutulumu 
nedeniyle siklofosfamidle tedaviye başladığımız hasta paylaşılmıştır. 

Olgu 
Bilinen kronik hastalık öyküsü olmayan 34 yaş erkek hasta,son 2,5 aydır ellerde 

şişlik ve yumruk yapmada güçlük,soğukta parmaklarda renk değişikliği,kilo 
kaybı,halsizlik,şikayetleriyle başvurdu.Fizik muayenede sklerodaktili,pitting 



skar,dijital ülser,telenjektazi ve kapilleroskopide aktif skleroderma paterni 

saptandı.Modifiye Rodnan cilt skoru 19 ve cilt tutulumu diffuz SSk ile 
uyumluydu.Tetkiklerde ANA +4 ince benekli,ENA Scl 70 +3 saptandı.Toraks 

BT’de belirgin interstisyel tutulum yoktu ve özofagus minimal dilate 
görüldü.SFT’de FVC:%74,DLCO:%83 ve EKO normaldi.Raynaud fenomeni için 

asetilsalisilik asit ve nifedipin tedavileri verildi.Hastaya hızlı ilerleyen cilt tutulumu 
nedeniyle siklofosfamid 1g/ay tedavisi başlandı.3 kür siklofosfamid sonrasında 

tedavisine MMF ile devam edildi. 
Tartışma 

DkSSk’da tanıdan sonraki yaklaşık ilk 3 yıl içinde cilt fibrozisi,akciğer 
fonksiyonunda ve sağ kalımda azalma olduğu saptanmıştır.Hastanın 5 aylık takibi 

sonrasında iç organ tutulumu açısından risk faktörlerinin olmasına rağmen 
akciğer tutulumu gibi bir organ tutulumu ortaya çıkmamıştır.Visseral organ 

tutulumu olmayan hastalarda erken dönemde immünsupresif tedavinin 
gelişebilecek organ tutulumunlarını önleyeceğine dair kanıt bulunmamaktadır. 

  
Anahtar Kelimeler: cilt tutulumu, siklofosfamid, skleroderma 

[PS-34] 

Lenfanjioleiomyomatozis ve Behçet Hastalığı birlikteliği 
  

Damla Karataş, Zeynep Öztürk, Sümeyye Merve Türk, Nilay Erdik, Emel Gönüllü 
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 

Dalı, Sakarya 
  

GİRİŞ 
Lenfanjioleiomyomatozis (LAM), ağırlıklı olarak genç kadınları etkileyen ve 

genellikle solunum yetmezliğine kadar ilerleyen bir hastalıktır. Pulmoner 
semptomlar klinik seyirde baskın olma eğilimindedir ve en yaygın özellikler 

pnömotoraks, progresif dispne ve şilöz plevral efüzyonlardır. Karın ve pelvik 
bölgede lenfatik obstrüksiyona yol açan lenfadenopati de oluşabilir. LAM, böbrek 

anjiyomiyolipom ve meningioma ile ilişkilidir. 
Behçet hastalığı (BH) tekrarlayan oral ve genital aftlar, oküler hastalık ve deri 

lezyonları ile karakterize idiyopatik, kronik, tekrarlayıcı, multisistemik bir 
vaskülittir. Birçok hastalık ile beraberliği gösterilmiştir. 

OLGU 
18 yaşında kadın hasta, nefes darlığı nedeniyle acile başvurmuş. Spontan 
pnömotoraks saptanan hasta göğüs cerrahisi servisine yatırılmış. Çekilen 

bilgisayarlı tomografisinde akciğerde yaygın ince duvarlı kistik ve amfizematöz 
alanlar ve pnömotoraks saptanmış. Lenfanjioleiomyomatozis düşünülen hastaya 

akciğerden wedge rezeksiyon yapılarak tanı doğrulanmış. Genital ülser nedeniyle 
tarafımıza danışılan hastada daha önce senede 3’den fazla aft olması, sırtta 

papülopüstüler lezyonlar ve genital ülseri nedeniyle Behçet Hastalığı tanısı 
konuldu. Hastanın C-reaktif protein(CRP): 157 mg/L, 

sedimentasyon(ESR):56/saat idi. Orta doz steroid ve kolşisin 1.5 mg/gün 
başlandı. Aktif mukokutanöz lezyonları tedavi ile düzeldi. Akut faz reaktanları 

normale döndü. Hastanın takiplerinde steroid axaltılarak kesildi ve kolşisin ile 
devam edildi. 

SONUÇ 
Bilindiği kadarıyla bu literatürde gösterilmiş ilk lenfanjiomyomatozis ve Behçet 

hastalığı birlikteliğidir. 



  

Anahtar Kelimeler: behçet hastalığı, genital ülser, lenfanjiomyomatozis 
 

 
genital ülser 

 
 
 



lenfanjioleiomyomatozis 

 
akciğer BT görüntüsü 
 

 
 

 

[PS-35] 

Ailevi Akdeniz Ateşinde cinsiyete göre klinik özellikler ve hastalık 
şiddetinde farklılıklar 

  
Mehmet Tuncay Duruöz1, Aygün Özer1, Meltem Alkan Melikoğlu2, Sami Hizmetli3, 

Hatice Şule Baklacıoğlu4, Nilay Şahin5, Nuran Öz1, Didem Erdem Gürsoy6, Duygu 
Altıntaş7, Sevtap Acer Kasman8, Halise Hande Gezer9, Yusuf Karabulut10 
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Romatoloji Kliniği, İstanbul 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, 
Romatoloji Bilim Dalı, Erzurum 
3Cumhuriyet Üniveristesi Tıp Fakültesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim 

Dalı, Sivas 
4Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Samsun 
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GİRİŞ:  
Ailevi Akdeniz Ateşi(AAA), tekrarlayan ateş, serozit ve artrit atakları ile 

karakterize, yaygın otoinflamatuvar hastalıktır. 
 

Amaç:  
Bu çalışmanın amacı, AAA hastalarında klinik ve demografik özelliklerin cinsiyete 

göre farklılıklarını incelemektir. 
 

Materyal-Metod:  
Tel-Hashomer kriterlerini karşılayan AAA hastaları çalışmaya dahil edildi. Yaş, 

cinsiyet, hastalık ve semptom süresi, tanı yaşı, eşlik eden hastalıklar ve 
kullanılan ilaçlar kaydedildi. Tüm hastalar Hastane Anksiyete ve Depresyon 

Ölçeği(HADS), Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ), Kısa Form 36(SF-36) ile 
tarandı. Hastalık şiddeti PRASS sistemi ile değerlendirildi. 

 
Bulgular:  
301 hastanın 206’sını (%68,4) ortalama yaşı 36,1(SD:12,2) olan kadınlar, 

95’ini(%31,6) ise ortalama yaşı 33,3(SS: 12,3) olan erkekler oluşturmaktadır 
(p=0,034).Her iki cinsiyette en sık görülen genetik mutasyon M694V 

mutasyonuydu.272 (%90,3) hasta kolşisin,16 (%5,3) hasta anakinra ve 
10(%3,3) hasta kanakinumab almakta idi.Klinik bulgular, atakların sıklığı ve 

süresi, kolşisin direnci varlığı ve amiloidoz varlığı açısından cinsiyetler arasında 
anlamlı fark saptanmadı(p>0.05). Baş ağrısı (%19,4 vs %4,2, p=0,001), migren 

(%7,3 vs %1,1, p=0,02), anksiyete ve depresyon (p=0,009, p=0,014) 
kadınlarda daha yüksekti. PRAS skorları cinsiyetler arasında benzerdi 

(p>0,05).SF-36'nın tüm parametreleri erkek hastalarda,HAQ skoru ise kadınlarda 
daha yüksekti(p<0,05). 

 
Sonuç:  

Klinik bulgular, hastalık şiddeti ve tedaviye uyum her iki cinsiyette benzer 
olmakla birlikte erkeklerde AAA tanısı kadınlara göre daha erken konulurken, 

anksiyete, depresyon, migren, baş ağrısı gibi bulgular kadın hastalarda daha 
sıktır. 

  
Anahtar Kelimeler: ailevi akdeniz ateşi, cinsiyet, hastalık aktivitesi 
 

 
AAA hastalarında cinsiyetler arasında klinik ve demografik özellikleri 

 Kadın (n:206) Erkek (n:95) P 

Demografik özellikler (mean±SD) 

Yaş 
Tanı yaşı  

Hastalık başlangıç yaşı 

36,1±12.2 

27,6±13,2 
19,1±12,4 

33,3±12,3 

23,8±12,9 
17,3±10,3 

0,034 

0,013 
0,46 

Klinik özellikler (n (%)) 

Ateş 
Karın ağrısı 

Göğüs ağrısı 
Erzipel-benzeri eritem 

Artrit 

173(84%)  
187(90,8%) 

69(33,5%) 
14(6,8%) 

50 (24,3%) 

85(89,5%) 
86(90,5%) 

25(26,3%) 
5(5,3%) 

26(27,4%) 

0,21 
0,94 

0,21 
0,61 

0,56 



Artralji 

Miyalji 

104 (50,5%) 

101(49%) 

44(46,3%) 

48(50,5%) 

0,50 

0,81 

HAQ (mean±SD) 0,49±0,63 0,18±0,44 0,000 

HAD-Anksiyete  
HAD-Depresyon (mean±SD) 

8,48±4,4 
7,3±4,2 

7,07±3,5 
6,1±3,9 

0,009 
0,014 

PRAS hastalık şiddeti (n (%)) 
-Hafif  

-Orta 
-Şiddetli  

PRAS Total skor 

99(48,1%) 
90(43,7%) 
17(8,3%) 

5,65 (2,03) 

46(48,4%) 
40(42,1%) 
9(9,5%) 

6,2 (2,1) 

0,92 

 
0,14 

SF-36 (mean±SD) 

Fiziksel fonksiyon 
Fiziksel rol sınırlaması 

Duygusal rol sınırlaması 
Enerji/yorgunluk 

Duygu durum sağlığı 
Sosyal fonksiyon 
Ağrı 

Genel sağlık 
Sağlık değişikliği 

63,8±4,04 
45,16±41,3 

48,4±42,2 
42,6±20,5 

51,3±18,2 
57,6±22,9 

52,7±24,5 
39,3±19,6 

52,9±30,3 

78,9±19,6 
62,6±39,7 

66,2±40,7 
52,02±19,9 

57,01±18,5 
69,38±23,4 

65,3±24,5 
50,7±23,6 

59,83±22,8 

0,000 
0,002 

0,002 
0,001 

0,016 
0,000 

0,000 
0,000 

0,066 

MEVF mutations (n (%)) 
Homozigot M694V 

Heterozigot M694V 
Homozigot v726A 

Heterozigot V726A 
Homozigot M680I 

Heterozigot M680I 

30 (14,6%) 
71 (34,5%) 

- 
20(9,7%) 

3 (1.5%) 
19(9,2%) 

24 (25,3%) 
35 (36,8%) 

2 (2,1%) 
17(17,9%) 

- 
11(11,6%) 

 

 

 
 

 

[PS-36] 

Sjögren Sendromu ve Sistemik Lupus Eritematozus gelişen lenfoma 
olgusu 

  
Zeynep Yılmaz Bozkurt, Nihal Lermi, Ali Ekin, Belkıs Nihan Coşkun, Ediz Dalkılıç, 
Yavuz Pehlivan 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı, Bursa 

  
Amaç: Sjögren Sendromu (SS) ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) 

otoantikorlarla karakterize, multisistemik romatizmal hastalıklardır. Bu 
vakamızda SLE ve SS’nun lenfoma ile birlikteliğine vurgu yapmayı amaçladık. 

Olgu: Yirmi bir yaş kadın hastanın 7 yıl önce boyunda şişlik şikayeti nedeniyle 
yapılan boyun ultrasonografisinde atipik görünümde, multiple lenf nodu 

saptanmış. Lenf nodu eksizyonel biyopsi sonucu ekstranodal marjinal zon 



lenfoma olarak gelmiş, kemo-radyoterapi verilmeden takibe alınmış. Takibinin 

yedinci yılında yaygın eklem ağrıları olması nedeniyle tarafımıza yönlendirilmiş. 
Romatolojik sorgulamasında el eklemlerinde ağrı, oral aft, fotosensivite, raynaud 

ve ağız kuruluğu mevcuttu. Tam kan sayımında hemoglobin:10.3 mg/dL, böbrek 
ve karaciğer fonksiyon testleri normal, tam idrar tetkikinde protein negatif, 

sedimentasyon:42 mm/saat, C-reaktif protein:2 mg/L, C3:0.85, romatoid 
faktör:200, Anti-nükleer antikor (ANA) 1/10.000 titrede pozitif, ANA profilde SS-

A, SS-B, histon ve nükleozom antikorları pozitifti. Lupus antikoagülan 12 hafta 
arayla pozitif saptanan hastaya yapılan tükürük bezi biyopsisi sonucu fokal 

lenfositik infiltrasyon olarak raporlandı. Mevcut klinik, laboratuvar ve patoloji 
bulgularıyla hastamız SLE ve SS olarak kabul edildi. Hidroksiklorokin 200 mg ve 

asetilsalisik asit 100 mg tedavisi başlandı. Hastamızın halen onkoloji ve 
romatoloji polikliniklerinde takip ve tedavisi devam etmektedir. 

Sonuç: Literatürde romatolojik hastalıklarla, özellikle SS ile lenfoma arasında 
artmış risk olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır. Takipler esnasında 

bu açıdan dikkatli olunmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: lenfoma, sistemik lupus eritematozus, sjögren sendromu 

 
 

[PS-37] 

Adalimumab sonrası gelişmiş olan paradoksal psoriasis vakası 

  
Senar Şan, Duygu Temiz Karadağ, Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli 
  

Giriş:TNF-α blokörleri romatizmal hastalıklar için etkin bir tedavi yöntemidir. 
Paradoksal psoriasis(PP); biyolojik ajana yanıt veren bir bulgu olmasına rağmen 

ilaç kullanımı sonrasında psoriasis gelişmesidir. Adalimumab kullanımı sonrası PP 
gelişmiş olan bir vaka sunacağız. 

Vaka:3 aydır el eklemlerinde ağrısı olan 52 yaş kadın hastanın sağ el 2.-3. 
PIF’lerde, her iki el 3. -4. MKF’lerde artrit ve 30 dakikayı geçmeyen sabah 

tutukluğu tespit edildi. Akut faz reaktanları normal, RF: 5 (0-14 IU/mL), AntiCCP: 
negatif, ANA: negatif, ENA: negatifti. Seronegatif romatoid artrit(SRA) tanısı ile 

metotreksat 15mg/hafta ve 12mg metilprednizolon,(3 hafta sonra azaltma 
şeması verildi.) başlandı. 3. Ayda MKF’deki artriti devam ediyordu, tedavisine 
hidroksiklorokin eklendi. 6. Ayda şiş yada hassas eklem tespit edilmedi. 1.5 yıl 

remisyonda seyreden hastanın Ekim 2019 da topuk ağrısı, sol 4. PIF’te şişlik 
şikayeti oldu. Yeni gelişmiş olan enteziti ve kronik bel ağrısı olması üzerine 

sakroiliak MR’da sağ sakroiliak eklemde kemik iliği ödemi tespit edildi. Hastanın 
tedavisi adalimumab ve metotreksat olarak düzenlendi. 3. Ayda şikayetleri 

gerilemiş; fakat dirsekte yeni gelişen psöriatik lezyon gelişmişti. 
Tartışma: AntiTNF-α ajanlar %0,6 - %5,3 paradoksal psoriatik lezyonlara sebep 

olabilmektedir. Farklı ajanlarda değişik oranlar verilmiş olsa da bu durumun bir 
sınıf etkisi olduğu düşünülmektedir. Kesinleşmiş tedavi algoritması olmamakla 

birlikte mümkünse tedavi ajanının sınıfının değiştirilmesi önerilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: adalimumab, paradoksal psoriasis, spondiloartropati 
tedavisi 



 

[PS-38] 
 

Nazal Septal Perforasyonun Nadir Bir Nedeni: Erişkin Başlangıçlı Still 
Hastalığı 

  
Esra Erpek 

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

  
GİRİŞ:Erişkin still hastalığı(AOSD) ateş,artrit,geçici döküntü ile karakterize 

inflamatuar hastalıktır.Bu klasik prezantasyonun dışında nadir şekillerde de 
karşımıza gelebilmektedir.Bu vaka ile nazal septal perforasyon(NSP) gelişen 

AOSD'li bir hastayı paylaşıyoruz. 
Vaka: AOSD tanısı ile bir aydır takip edilen 31 yaşında kadın hasta; birinci ay 

kontrolünde burun kanaması ve kabuklanma şikayeti ile poliklinikte 
değerlendirildi.1,5 ay önce üç haftadır olan ateş, boğaz ağrısı, döküntü ve artrit 
öyküsü ile acil servise başvurmuş ve romatoloji görüşü istenmişti.Yapılan ilk 

değerlendirmesinde her iki dizinde ağrı,şişlik ve kızarıklığa ek olarak göğüste ve 
sırtta makülopapüler döküntüleri saptandı.Laboratuvarında sedimantasyon(ESR), 

CRP ve ferritin değerlerinde belirgin yükseklik tespit edildi(Tablo).Buna ek olarak 
karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik mevcuttu.Viral etiyolojiler ve diğer 

enfeksiyöz nedenlerin gözden geçirilmesi amacıyla planlanan HIV,hepatit 
belirteçleri, kan,boğaz ve idrarkültürleri negatif olarak geldi.SARS-CoV-2RNA için 

RT-PCR negatifti.Akciğer grafisinde aktif infiltrasyonu yoktu, transtorasik 
ekokardiyografisinde ve batın ultrasonografisinde patoloji tespit 

edilmedi.Romatolojik açıdan yapılan serolojik değerlendirmelerin sonucunun da 
negatif olması üzerine hastaya AOSD tanısı konuldu.Tedavisi 60 mg/gün 

prednizolon, 20 mg/hafta metotreksat olarak düzenlendi.Klinik bulguları düzelen 
hastanın birinci ay kontrolünde yakınmaları nedeniyle yapılan KBB muayenesinde 

NSP tespit edildi(Resim).Etiyolojide yer alabilecek vaskülit dahil nedenler gözden 
geçirildi.Sonrasında altta AOSD dışında bir neden tespit edilmeyen hastaya elektif 

operasyon planlandı.  
Sonuç: Diğer olası nedenler dışlandıktan sonra nadir bir bulgu olarak NSP 

AOSD’de görülebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: nazal septal perforasyon, still hastalığı, ateş 

 

 



Nazal septum endoskopik inceleme 

 
 
 

Tanı sırasındaki ve NSP geliştiği dönemdeki laboratuvar değerleri 

 Tanı sırasında 1. ay kontrol 

BUN (7-18 mg/dl) 7 19 

Kreatinin (0.6-1.1 mg/dl) 0.49 0.7 

Aspartat Aminotransferaz (5-34 U/L) 8 7 

Alanin Aminotransferaz (0-55 U/L) 89 33 

CRP (0-5 mg/dl) 272 19 

ESR (<20 mm/h) 162 37 

Ferritin (22-320 ng/ml) 1283 108 

WBC (4.000-10.000) 27.000 16.900 



Nötrofil (2.000-7.000) 24.420 13.920 

Lenfosit (800-4000) 1.390 2.460 

Hemoglobin (12-16 g/dl) 8.1 13.3 

Platelet (150.000-400.000) 592.000 473.000 

RF (0-30 IU/mL) <2 - 

CCP (<5 U/L) <0.5 - 

ANA Negatif - 

ENA Negatif - 

PR3/ MPO ANCA Negatif - 

 
 

 
[PS-39] 

 
Romatoloji Perspektifinden Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Hastalığı 

  
Tuba Yüce İnel, Gerçek Can 
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

  
Giriş: Yaygın değişken immün yetmezlik (YDİY), bozulmuş B hücre farklılaşması 

ve immünoglobulin üretimi ile karakterize primer immün yetmezliktir. YDİY'li 
hastalarda enfeksiyona karşı artan duyarlılığın yanı sıra otoimmün hastalık 

eğiliminde de artış söz konusudur. Bu çalışmada, romatoloji polikliniğinde takip 
edilen hastaların otoimmün prezentasyonları dökümente edilmiş olup 

romatologların YDİY'nin ana belirti ve bulguları hakkında farkındalığını artırmak 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Romatoloji-İmmunoloji polikliniğinde takip 
edilmekte olan YDİY tanılı hastaların demografik ve klinik özellikleri, laboratuvar 

ve görüntüleme bulguları retrospektif olarak incelendi. 
Bulgular: 2015-2021 yılları arasında romatoloji polikliniğinde takip edilen 10 

hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyet dağılımı benzer olup medyan yaşı 
38±10.0 yıldı. YDIY tanı süresi ise ortalama 123,5±89,3 aydı. %80 hastada en 

az bir otoimmün manifestasyon izlendi. Takip sürecinde hastaların %40’ında 
artrit (1 monoartrit, 3 oligoartrit) görüldü. YDİY’lı hastalarda daha çok diz ve 

ayak bileği gibi alt ekstremite eklem tutulumu ön plandaydı. Hastaların tamamına 
0,8 gr/kg/3 hafta IVIG verilirken %80’inde otoimmün manifestasyonlar için 
immünosupresif tedavi kullanma gereksinimi oldu.  

Sonuç: YDIY’lı hastaların yaklaşık üçte birinde otoimmün hastalıklar 
görülebilmekte ve bazen bu YDIY’ın ilk prezentasyon şekli olabilmektedir. 

Romatolojik bulgular genellikle diğer otoimmünitelere kıyasla daha erken 
başladığından romatologların bu konuda farkındalığını artırmak, doğru tanı için ve 

tedavide gecikmeyi önlemek açısından oldukça önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Yaygın değişken immün yetmezlik, artrit, otoimmünite 
 

 



Tablo-1 Yaygın değişken immün yetersizlik hastalarının otoimmün 

manifestasyonları 

 
 

 
 

[PS-40] 
Miyoperikardit ile başvuran Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı olgusu 

  
Aylin Dolu Karaca, Ahmet Karataş, Süleyman Serdar Koca 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ 
  

Erişkin başlangıçlı Still hastalığı (EBSH) nadir görülen sistemik inflamatuvar bir 
hastalıktır ve çok çeşitli klinik tablolara sahip olabilir. Miyoperikardit, hastalığın 

nadir görülen kardiyopulmoner belirtilerinden biridir ve nadir görülmesi nedeniyle 
literatürde az sayıda EBSH ile ilişkili miyoperikardit vakası vardır.  

32 yaş kadın hasta, ateş, eklem ağrısı ve vücutta yaygın döküntü şikayeti ile 
kliniğimize başvurdu. Anamnezde mevcut şikayetlerin yanı sıra 10 gündür efor 
kapasitesinin düştüğü, derin inspirasyonla göğüs ağrısı olduğu öğrenildi. 

Muayenede ateş 38˚C, kalp hızı 110atım/dk, kan basıncı 95/70mmHg ve oksijen 
saturasyonu %92 idi. Tüm vucutta pembe renkli maküler döküntüler vardı. 

Oskültasyonda kalp sesleri azalmış, bilateral akciğer alt zonlarda ral duyuldu. 
Labaratuar sonuçlarında akut faz reaktanlarında artış, karaciğer fonksiyon 

testlerinde sınırda yükseklik, ferritin yüksekliği mevcuttu ve kardiyak enzimleri 
normaldi. Yapılan ekokardiyografide sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun 

düştüğü, global hipokinezi ve en geniş yerde 10 mm ölçülen perikardiyal efüzyon 
tespit edildi.  

Mevcut miyoperikardit durumun, EBSH’na bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya 
prednol ve IVIG tedavisi başlandı. Tedavi sonrası 2. haftada sol ventrikül 

ejeksiyon fraksiyonu düzeldi. Perikardiyal efüzyon ve eş zamanlı deri döküntüleri 



de geriledi. 

EBSH’nda serözal zarların tutulumu nedeniyle perikadit sık görülse de, miyokardit 
hastalığın nadir bir klinik prezentasyonudur. Biz bu vakada atlanmasıyla önemli 

morbidite ve mortaliteye neden olabilecek EBSH ile ilişkili miyoperikardit vakasını 
sunduk. 

  
Anahtar Kelimeler: Erişkin Başlangıçlı Still Hastalığı, IVIG, Miyoperikardit 

 
[PS-41] 

 
Takayasu Arteriti Taklitçisi Behçet Sendromu: Olgu Sunumu 

  
Gamze Akkuzu, Duygu Özgür, Bilgin Karaalioğlu, Fatih Yıldırım, Melek Yalçın 

Mutlu, Burak İnce, Mustafa Erdoğan, Cemal Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 

Romatoloji Kliniği 
  
GİRİŞ: Behçet sendromu (BS), tekrarlayan oral ve genital ülser ile çeşitli 

sistemik tutulumlara neden olabilen inflamatuar bir hastalıktır. Venöz tutulum 
arteriyel tutulumdan daha sık görülür. Burada vasküler tutulum özellikleri 

nedeniyle Takayasu arteritini taklit eden bir BS hastasını sunuyoruz. 
Olgu: Ayda 2-3 kez tekrarlayan oral aft, geçirilmiş sağ alt ekstremite venöz 

trombozu, paterji testi ve HLA-B51 pozitifliği nedeniyle BS tanısı almış olan 44 
yaşında erkek hasta, kollarda ağrı ve çabuk yorulma şikayetleri ile başvurdu. 

Fizik muayenede sağ kolda radiyal nabız palpe edilemedi, sağ kolda kan basıncı 
95/65 mmHg, sol kolda 154/75 mmHg’ydı. Uzun zamandır nedeni anlaşılamayan 

akut faz reaktan yüksekliği mevcuttu (Resim 1). Manyetik rezonans anjiografik 
incelemede, sağ subklavian arter çıkımdan sonra oklüde, sağ vertebral arterde 

subklavian çalma sendromu ile uyumlu ters akım, sol renal arterde darlık 
mevcuttu (Resim 2). Arter lezyonları her ne kadar Takayasu arteritini düşündürse 

de geçmiş öykü nedeniyle BS ilişkili olarak düşünüldü. Hastaya IV pulse 1000 mg 
metilprednizolon ve aylık pulse siklofosfamid tedavisi başlandı. 

TARTIŞMA: BS’unda arteriyel tutulum nadir görülür ancak önemli bir morbidite 
ve mortalite nedenidir. Arteriyel tutulum sıklıkla pulmoner arter veya periferal 

arter anevrizması şeklinde görülür. Subklavian arter tutulumu BS’nda çok nadir 
görülür. Özellikle açıklanamayan akut faz reaktan yüksekliğinde vasküler tutulum 
araştırılması son derece önemlidir. 

  
Anahtar Kelimeler: Behçet's syndrome, subclavian artery occlusion, Takayasu's 

arteritis 
 

 
Resim 1. yüksek seyreden crp/esr, iv pluse glukokortikoid 

başlanmasından 3 gün sonra normal değerlere geriledi 



 
 

 
Resim 2. A, sağ subklavian ve sağ vertebral arterde oklüzyon. B, sol 

renal arterde darlık 

 
 

 
 

 

[PS-42] 

Bel Ağrısı ile Başvuran Seropozitif Romatoid Artrit Hastasında Sakrum 
Fraktürü: Olgu Sunumu 

  
Gamze Akkuzu, Duygu Özgür, Bilgin Karaalioğlu, Fatih Yıldırım, Melek Yalçın 

Mutlu, Burak İnce, Mustafa Erdoğan, Cemal Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 

Romatoloji Kliniği 
  
GİRİŞ: Sakral yetersizlik kırığı, osteoporotik yaşlı hastalarda bel ağrısının önemli 

nedenlerinden biridir. Spesifik olmayan klinik özellikleri tanıda gecikmeye neden 



olabilmektedir. Seropozitif romatoid artrit (RA) tanılı, bel ve kalçada ağrı ile 

başvuran, sakral kırık saptadığımız bir hastayı sunuyoruz. 
Olgu: 56 yaşında seropozitif RA tanılı erkek hasta, bel ve kalça ağrısı şikayetiyle 

başvurdu. Çekilen pelvis grafisinde sol sakroiliak eklemde skleroz artışı 
görülmekte, sağda eklem aralığı seçilememekteydi (resim 1). Sakroiliak 

manyetik rezonans görüntülemede (MRG) sağ sakroiliak eklem düzeyinde sakral 
yüzde yoğun kemik iliği ödem alanları mevcuttu. Hastaya sakral yetersizlik tanısı 

kondu. Olası öntanılar olan osteoporoz ve osteomalazi yönünden istenen 
tetkiklerde 25-OH Vitamin D 13 ng/mL, kalsiyum 8,95 mg/dL, fosfor 3,59 mg/dL, 

parathormon 44,9 pg/mL olarak normal sınırlarda saptandı. Hesaplanan FRAX 
skoruna göre hastanın 10 yıllık kalça kırığı riski %4,2 ve major osteoporotik kırık 

riski %15’ti.  
TARTIŞMA: Sakral kırık, inflamatuar hastalıklar ile karışabilir. Özellikle erken 

dönemlerde kırık hattının düz grafide tespit edilmesi zor olabilmektedir. Tanı için 
MRG, bilgisayarlı tomografi ya da kemik sintigrafisi önerilir. MRG’de yoğun kemik 

iliği ödemi sakroileit ile sakral fraktür ayrımını özellikle erken dönemde 
güçleştirebilmekte ve ileri zamanlarda ödemin gerilemesiyle fraktür hattı daha 
net ortaya çıkabilmektedir. Risk grubundaki hastaların, osteopeni/osteoporoz 

açısından yakın izlemi ve semptomatik hastaların uygun görüntüleme 
yöntemleriyle değerlendirilmeleri önemlidir. 

  
Anahtar Kelimeler: Sacral insufficiency fracture, lumbosacral pathology, bone 

marrow edema 
 

 
Resim 1.fraktür hattının değerlendirilemediği pelvis grafisi 

 
 
 

Resim 2. sağ sakroiliak eklem düzeyinde ekleme komşu sakral yüzde 
yoğun kemik iliği ödemi ile birlikte lineer fraktür hattı; sırasıyla T1 

sekans ve STIR sekans 
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Tümör nekrosis faktör alfa inhibitörü tedavisi ile paradoksal sarkoidoz 
gelişen enteropatik artrit olgusu 

  
Gülay Alp, Dilek Solmaz, Servet Akar 

Katip Çelebi Üniversitesi, İç hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
İZMİR 

  
Giriş 

TNF-alfa inhibitörlerinin (TNFi) yaygın kullanılması, paradoksal etkilerin 
görüldüğü artan sayıda vakaya yol açmıştır. Paradoksal etkiler psoriaziform cilt 

reaksiyonları, üveit, sarkoidoz ve Crohn hastalığı gibi granülomatöz 
hastalıklardır.  
Vaka özeti 

54 yaşında kadın, karın ağrısı, kanlı ishal yakınması ile ekstensif ülseratif kolit 
tanısı almış. Sülfasalazin 2 gr gün ile izlenmekteyken 2019’da sol ayak bileğinde 

şişlik olması üzerine değerlendirildi. Sorgulamasında aksiyel yakınması yoktu. 
Nonsteroid antiinflamatuar ilaçlara ve sülfasalazin 3 gr/gün devam edildi. Sol 

ayak bileği artriti devam eden hastaya metotreksat (mtx) 12,5 mg/hafta 
başlandı. Üç ay sonrasında halen sol ayak bileği hassas ve şiş olması üzerine 

dirençli olarak kabul edilen hastaya Golimumab 50 mg/ay başlandı. 
Troid ultrasonografisinde boyunda sol düzey 4 de hafif kalın korteksli lenf nodları 

izlendi. Pozitron emisyon tomografide supraklaviküler alanda, üst 
mediastinal,pretrakeal, prekarinal, subkarinal, her iki interbronşial alanda bir 

kısmı füziform ve hilus yapısı izlenen ancak korteks kalınıkları artmış simetrik 
artmış FDG tutan lenf nodları izlendi (Figür 1).Supraklaviküler lenf nodu 

eksizyonu nonkezifiye granülomatöz lenfadenit olarak raporlandı. Kazeifikasyon 
nekrozu ya da dev hücre izlenmemiş hastaya paradoksal sarkoidoz tanısı ile Mtx 

17,5 mg hafta başlandı. Golimumab tedavisi kesildi.  
Tartışma 

Adalimumab, etanercept ve infliximab ile paradoksal sarkoidoz rapor edilmiş 
olup, golimumab ile bildirilmemişir bu bir sınıf etkisi olduğunu düşündürür. 
  

Anahtar Kelimeler: Anti TNF, paradoksal reaksiyon, sarkoidoz 



 

 
Figür 1. PET BT 
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Romatoid artrit tanısıyla takipli hastada gelişen vaskülit olgusu 
  

İrem Şahinoğlu, Şeref Sülükçü 
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Manisa 

  
Vaskülit, romatoid artritin (RA) seyrinde görülebilmesine rağmen son yıllarda 

hastalığı modifiye eden anti-romatizmal ilaçların ve biyolojik ajanların kullanımı 
ile daha nadir görülmektedir. Başta romatolojik hastalıklar olmak üzere birçok 

hastalıkta kullanılan anti-TNF tedavilere bağlı çeşitli yan etkiler ortaya 
çıkabilmektedir. Bu yan etkilerden birisi de vaskülitlerdir. Kliniğimizde RA 

tanısıyla takipli, etanersept ve methotrexat kullanan hastada gelişen vaskülit 
olgusunu sunmayı amaçladık. 

Vücudunun çeşitli yerlerinde cilt lezyonları gelişmesi nedeniyle polikliniğe 
başvuran altmış üç yaşındaki erkek hasta 3 yıldır seronegatif RA tanısıyla 

izlenmekteydi. Methotrexat 15 mg /hafta, folik asit ve 1 ay önce tedaviye 
eklenen etanersept 1x1/hafta kullanmaktaydı. Fizik muayenesinde kollarda, 
gluteal bölgede ve sol kruris üzerinde, etrafı eritemli, üzeri nekrotik, krutlu ülsere 

lezyonlar mevcuttu. (Foto-1) Cilt biyopsisi sonucunda patoloji sonucu vaskülit 
olarak raporlandı. 

Olguda öncelikle ilaç ilişkili vaskülit tanısı düşünülerek kullanmakta olduğu 
methotrexat ve etanersept tedavisi kesildi. Oral kortikosteroid başlandı. Hastanın 

cilt lezyonları geriledi. Methotrexata bağlı vaskülit nadir olarak görülebilmekle 
birlikte daha çok orta ve yüksek doz alanlarda bildirilmiştir. Anti TNF tedavi 

esnasında vaskülit daha sıklıkla görülebilmektedir. Vaskülit anında hastalığın aktif 
olmaması ve tedavilerin kesilmesiyle lezyonların gerilemesi, vaskülitin ilaca bağlı 

olarak geliştiğini düşündürmüştür. 
RA tedavisinde anti TNF’ler günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır, gelişebilecek yan 

etkiler açısından yakın takip gerektiği unutulmamalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: etanersept, RA, Vaskülit 
 

 



Foto-1 

 
kruris üzerinde cilt lezyonları 
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Epileptik nöbet sonrası tanı alan Behçet Hastalığı olgusu 
  

Haluk Cinaklı, Servet Akar 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 

Romatoloji Bilim Dalı 
  

Vaka Özeti: Acil servise epileptik nöbet sonrası başvuran 44 yaşında Suriyeli 
erkek hasta nöroloji kliniğine ileri tetkik amaçlı yatırılıyor. Hastanın yapılan fizik 

muayenesinde genel durum iyi bilinç açık, koopere oryante, pupiller normal, ışık 
refleksi+/+, ense sertliği negatif, kerning negatif, brudzinski pozitif saptanıyor. 



Labaratuvar parametrelerinde WBC:21.000 nötrofil:16.000 CRP:146 mg/l 

sedim:50 mm/sa bulunuyor.Yapılan lomber ponksiyonda BOS’ta protein:90 
glukoz:51, direk bakıda 300 lökosit 10 eritrosit saptanması üzerine 

meningoensefalit ön tanısıyla seftriakson 2*2 gram, vankomisin 2*1 gram ve 
asiklovir 30 mg/kg ampirik tedavi başlanıyor. Kranial MR’da nörobehçet ile 

uyumlu raporlanması üzerine tarafımıza konsülte ediliyor.Hastanın ayrıntılı 
değerlendirmesinde oral aftları, genital aftları, sırtta akneiform lezyonları ve 

bilateral ön üveit saptanması üzerine Behçet Hastalığı(BH) açısından kliniğimize 
devir alındı.BOS kültüründe üremesi olmayan, CMV-PCR ve Herpes-PCR negatif 

olan hastanın ampirik tedavisi stoplandı.Hastaya 1 gr pulse steroid 3 gün 
verildi.Klinik ve labaratuvarda gerileme saptanan hastaya siklofosfamid 1 gram 

ve idame steroid tedavisi verildi, BH tanısıyla takibe alındı.  
Tartışma: BH ortalama %9 oranında sinir sistemini etkilemektedir. Ağırlıklı 

olarak beyin sapı ensefaliti olarak ortaya çıkan parankimal Merkezi Sinir Sistemi 
tutulumu şeklinde görülür.Nörobehçet hastalarında %5 oranında epileptik nöbet 

görülebildiği bildirilmektedir.Epileptik nöbet ve meningoensefalit tablosu ile gelen 
hastalarda ayrıntılı anamnez alınmalı ve iyi bir sistemik muayene 
yapılmalıdır.Ayırıcı tanıda BH nörolojik tutulumu akılda bulundurulmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, epileptik nöbet, nörobehçet 
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Relapsing polikondrit ile Eozinofilik granülomatöz polianjit birlikteliği: 
olgu sunumu 

  
Duygu Sevinç Özgür, Gamze Akkuzu, Melek Yalçın Mutlu, Fatih Yıldırım, Bilgin 

Karaalioğlu, Mustafa Erdoğan, Burak İnce, Cemal Bes 
Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul 

  
Giriş: Relapsing polikondrit (RP), epizodik kıkrdak inflamasyonuyla karakterize, 

nedeni bilinmeyen otoimmun bir hastalıktır. Burun, kulak, solunum yolu ve eklem 
kıkırdakları ile göz, kalp ve kan damarları gibi kıkırdak doku içermeyen ancak 

proteoglikanlardan zengin organlar etkilenebilir. RP üçte birinde sistemik 
vaskülitler başta olmak üzere başka otoimmun hastalıklar eşlik eder. Eozinofilik 

granulomatöz polianjit (EGPA) ile RP birlikteliği tespit ettiğimiz bir olguyu 
sunuyoruz. 
Olgu: 21 yaşında kadın hasta, nefes darlığı, el bileği, el eklemlerinde şişlik ve 

ağrı, bacaklarda döküntü, her iki kulak kepçesinde şişlik, kızarıklık ve ağrı, el 
parmaklarında uyuşma ile başvurdu. Hastanın alerjik rinit tanısı vardı. Fizik 

muayenesinde her iki kulakta kızarıklık ve şişlik (kondrit), bacaklarda palpabl 
purpura, poliartiküler artrit mevcuttu. Laboratuvarda eosinofili, CRP ve 

sedimantasyon yüksekliği, serum IgE yüksekliği, romatoid faktör pozitifliği, MPO 
ANCA (-), PR3 ANCA (-); EMG’de mononöritis multipleks ile uyumlu bulgular, 

toraks bilgisayarlı tomografi (BT)’de bilateral akciğerde buzlu cam infiltrasyonlar, 
paranazal sinüs BT’de sinüzit, bronkoalveolar lavajda %78 eozinofil saptandı. Cilt 

biyopsisi eozinofilik vaskülitle uyumluydu. Bilateral kulak kondriti olan hastaya 
relapsing polikondrit; akciğerde tekrarlayan yer değiştiren infiltrasyonlar, 

eozinofili, mononöritis multipleks ve cilt biyopsisinde eozinofilk vaskülit 
bulgularının olması nedeniyle de EGPA tanısı kondu. 



Tartışma: Literatürde sistemik vaskülitlerin RP’e eşlik ettiği bildirilmiştir. RP ile 

EGPA birlikteliği ise çok nadir bir durumdur. 
  

Anahtar Kelimeler: relapsing polikondrit, eozinofilik granulomatöz polianjit, 
kondrit 
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Behçet hastalığı ile paroksismal noktürnal hemoglobinüri birlikteliği olan 
aortik mural trombüslü hasta 

  
Fatih Yıldırım, Melek Yalçın Mutlu, Mustafa Erdoğan, Cemal Bes 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, 
Romatoloji Kliniği, İstanbul 

  
GİRİŞ: Behçet hastalığı, trombozlara neden olabilen sistemik inflamatuvar bir 

hastalıktır. Behçet tanısıyla izlenirken aortik trombüs tespit edilen ve paroksismal 
nokturnal hemoglobinüri tanısı alan bir hastayı sunuyoruz. 
Vaka: 35 yaşındaki erkek hasta Behçet tanısı olduğu ve aortik mural trombüs 

saptandığı için kliniğimize yönlendirilmişti. Öyküsünden behçet ilişkili tekrarlayan 
üveit nedeniyle 1 yıldır infliximab aldığı öğrenildi. Hemogramı wbc: 8400, 

lenfosit:900, plt:42.000, hgb: 10.7, mcv:109 şeklindeydi. Periferik yaymada 
trombositopeni ve makrositoz izlendi. Geçmiş epikrizlerinde behçet tanısı aldığı 

dönemdeki ülsere cilt lezyonlarının biyopsisinin purpura fulmimans ile uyumlu 
olduğu ve hemogramında benzer özellikler izlendiği tespit edildi. İleri 

tetkiklerinde coombs negatif hemolitik anemi saptandı. Purpura fulminans 
öyküsü, aortik trombüsü, kronik coombs negatif hemolitik anemisi ve 

trombositopenisi olması sebebiyle PNH klonu çalışıldı ve pozitif saptandı. PNH 
tanısı koyulan hastaya Behçet-vasküler tutulum ön tanısıyla siklofosfamid verme 

planı ertelendi, infliximab kesildi ve eculizumab başlandı. Son 6 aydır eculizumab 
ile remisyonda seyrediyor 

TARTIŞMA: Behçet ve PNH tromboz yapabilme özellikleri dolayısıyla özellikle 
gençlerde atipik yerleşimli tromboz tablolarında ayırıcı tanıya girebilen 2 

hastalıktır. Behçet hastalığı ile kompleman sistemi arasındaki patogenetik 
bağlantılara işaret eden veri miktarı kısıtlıdır. Bu vaka bize gösterdi ki; 

klinisyenler, tanılı ve mevcut tanısı için beklenen majör bir hadiseyle başvuran 
hastaları bile ayırıcı tanı açısından bütüncül yaklaşımla tekrar tekrar 
değerlendirmelidirler. 

  
Anahtar Kelimeler: behçet, tromboz, paroksismal, hemoglobinüri 

 

[PS-48] 

Döküntüleri kimyasal maruziyeti olarak yorumlanan bir erkek olgu: Yeni 
tanı Sistemik Lupus Eritematozus 

  
Nihal Lermi, Zeynep Yılmaz Bozkurt, Belkıs Nihan Coşkun, Yavuz Pehlivan, Ediz 

Dalkılıç 
Bursa Uludağ Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 

Bursa 



  

Amaç:  
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), eklem, deri, böbrek, hematolojik ve sinir 

sitemi tutulumları olabilen, kronik, otoimmün bir hastalıktır. Bu olgu sunumunda 
cilt döküntüleri kimyasal maruziyetine bağlanan yeni SLE tanısı konulan 

hastamızı sunmayı amaçladık.  
Olgu:  

Otuz üç yaş erkek hasta, kollardan tüm vücuda dağılan döküntüleri, kilo kaybı ve 
ağız içinde yara şikayetleri gelişmiş. Jeoloji mühendisi ve kimyasal teması olan 

hastanın döküntüleri güneş yanığı, kimyasal maruziyeti ve allerji olarak 
değerlendirilmiş, iki ayda yakınmaları daha da artmış. COVID-19 pozitif hasta 

teması olması nedeniyle çalışılan PCR negatif gelmiş. Sonrasında romatoloji 
polikliniğine yönlendirilen hastanın anti-nükleer antikoru (ANA) 1/10000, ANA 

profilinde Histon, Smith, dsDNA, Nükleosom pozitif saptandı. Hemolitik anemi, 
lökopeni, lenfopeni ve proteinürisi, immünolojik tetkikerli ve klinik semptomları 

sebebiyle SLE kabul edilerek hastaya pulse steroid ve eurolupus siklofosfamid 
tedavileri verildi. Nefes darlığı gelişen hastaya çekilen toraks Bilgisayarlı 
Tomografide buzlu cam ve konsolidasyon alanları izlendi. Pnömoni düşünülerek 

geniş spektrumlu antibiyotikler başlandı. Nazal sürüntü ve bronkoalveoler lavajda 
COVID-19 PCR negatif geldi. Tedavilere yanıtsız olunca lupus akciğer tutulumu 

düşünülerek hastaya intravenöz immünglobulin (ivig) 125 gr tedavisi verildi. 
Hastanın solunum semptomları ve döküntüleri ivig tedavisi sonrası geriledi.  

Sonuç:  
SLE birçok organı etkileyebilmesi nedeniyle, deri döküntüsü ile başvuran 

hastaların romatolojik sorgulamalarının yapılması, tanı konulmasına ve zaman 
kaybını önlemesine katkı sağlar. 

  
Anahtar Kelimeler: Döküntü, kimyasal maruziyet, sistemik lupus eritematozus 

 

 
Hastanın ayak ve bacaklarındaki döküntüler 
 

 
 



 

 
Hastanın el ve kollarındaki döküntüler 
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Ankilozan Spondilit ve Vasküler Behçet Hastalığı Birlikteliği 
  

Zeliha Ademoğlu, Kübra Erol Kalkan, Ufuk İlgen, Hakan Emmungil 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 

Dalı, Edirne 
  

GİRİŞ: Ankilozan spondilit (AS) ve behçet hastalığı (BH) birlikteliği literatürde 
nadir olarak tanımlanmış olup özellikle vasküler BH hastalığı çok az bildirilmiştir. 

Burada AS ve vasküler BH birlikteliği olan komplike bir olgu sunulacaktır. 
Olgu: Sekiz yıl önce bel ağrısı, bilateral sakroiliit, HLA-B27 pozitifliği ile AS tanısı 

alan 38 yaşında erkek hastaya dört yıldır etanercept tedavisi ile remisyonda 
izlenirken oral aft, genital aft ve papülopüstüler lezyonlar olması üzerine BH 

tanısı konuldu. BH tanısından bir yıl sonra sağ gözde ani görme azlığı ile optik 
nörit gelişmesi üzerine etanercept kesilerek pulse steroid ve idamede 

metilprednizolon ve azatiopürin verildi. Görme şikayeti düzelen hastaya 
takiplerinde bel ağrısı ve C-reaktif protein yüksekliği olması üzerine sekukinumab 
tedavisi eklendi. Bu tedavi altında AS açısından remisyonda izlenen hastada 

bilateral ana pulmoner arterlerde ve vena cava inferiorda trombüs izlendi (Resim 
1). Behçet hastalığı vasküler tutulum olarak değerlendirilen hastaya pulse steroid 

ve ardından infliximab verildi. Takiplerinde şikayeti olmayan ve trombüsleri tama 
yakın regrese olan hasta infliximab ile hem BH hem de AS açısından 

asemptomatik olarak izlenmektedir. 
TARTIŞMA-Sonuç: AS ve BH birlikte nadir olarak görülmesine rağmen 

koinsidental mi yoksa overlap mi olduğu hala tartışmalıdır. AS ve BH birlikteliği 
tedaviyi daha komplike hale getirmektedir. 

  
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, behçet hastalığı, tromboz 

 

 



Resim 1: Bilateral ana pulmoner arterlerde trombüs 

 
 
 

Resim 2: Vena cava inferiordan external iliak vene uzanan trombüs 
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Pyoderma Gangrenozumla Prezente Olan Behçet Vakası 

  
Neşe Çabuk Çelik1, Burak Karakaş1, Beliz Karataş1, İlker Yalçın1, Gizem Pire1, 

Hatice Şeyma Eren1, Şuheda Karahan2, Ali Şahin1 
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji 

Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

  
Giriş 

Pyoderma Gangrenosum (PG), derinin inflamatuar ve ülseratif lezyonlarla giden, 
nadir nötrofilik dermatozdur. Adının aksine PG bulaşıcı ya da gangrenli bir durum 

değildir.  
Olgu 

Özgeçmişinde epilepsisi olan 28 yaşındaki kadın hasta, dermatoloji polikliniğine 
akut gelişen ağrılı, eritemli nodüler lezyonlar nedeniyle başvurmuş. Yapılan 
tetkiklerde ön planda pannikülit düşünülüp, dapson başlanan olgunun biopsi 

sonucu PG ile uyumlu gelmiş. Tarafımıza konsülte edilen ve devralınan olgunun 
eşlik eden dirençli oral aftları da vardı. Anamnezi derinleştirdiğimizde ara ara 

artraljileri olan olguya Behçet tanısı kondu. Tedavide; ampisilin-sulbaktam, 40 
mg metilprednizolon 1x1 (3 gün), İnfliximab 400 mg ve azatiopyrin 50 mg 3x1 

ve kolşisin 3x1 başlandı. Plastik cerrahi tarafınca sınırlı debritman yapıldı. 
Olgunun lezyonları gerilemesi üzerine taburcu edildi. 

Tartışma  
PG'li hastaların yarısından fazlası, altta yatan sistemik bir hastalıkla ilişkili olarak 

bozukluğu geliştirir. İnflamatuar barsak hastalığı, hematolojik bozukluklar ve 
artrit en sık görülen komorbiditeleri temsil eder. PG'deki klinik, histopatolojik ve 

laboratuvar bulguları spesifik değildir ve PG tanısı ancak diğer tanı olasılıkları 
ekarte edildikten sonra konulabilir. Tüm hastalarda en az bir klinik öykü, fizik 

muayene ve cilt biyopsisi yapılmalıdır. Romatolojik olarak bizim vakamızda 
olduğu gibi PG’li olgular gözden kaçırılmaması için yakından takip edilmelidir. 

  
Anahtar Kelimeler: Behçet, pyoderma gangrenosum, pannikülit 

 

[PS-51] 

Behçet hastalığının nadir bir formu: Pakimenenjit 

  
Melek Yalçın Mutlu, Fatih Yıldırım, Duygu Sevinç Özgür, Bilgin Karaalioğlu, Cemal 

Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

Romatoloji kliniği, İstanbul 
  

Amaç: Behçet hastalığı (BH) çeşitli sistemik tutulumlarla karakterize 
otoinflamatuar bir hastalıktır. Biz burada pakimenenjit tanısı koyduğumuz bir BH 

olgusunu sunuyoruz. 
Olgu: 29 yaşında erkek hasta, başağrısı yakınması ile başvurdu. Hikayesinde 5 yıl 

önce baş ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğu ve sağ sagital sinüs trombozu 
saptandığı öğrenildi. Takibinde boyun ağrısı, kolda şişlik gelişmiş, juguler vende 

tromboz saptanmış. Romatolojiye danışılan hastaya tekrarlayan trombozlar, eşlik 



eden akut faz reaktan yüksekliği ve akneiform lezyonları olması üzerine Behçet 

hastalığı tanısı konmuş. 1 gram/ay olacak şekilde 6 gram siklofosfamid/iv tedavi 
sonrası azatioprin 150 mg/gün ile idame edilmiş. Bize başvurusunda yapılan fizik 

muayenede nörolojik defisit yada meningeal irritasyon bulgusu yoktu. Tansiyon 
110/70 nabız 76/dk idi. Sedimentasyon:13mm/h, C-reaktif protein:2 mg/L 

bulundu. Kontrastlı kranial MR’da periferik beyin-omurilik sıvısı (BOS) 
mesafesinde minimal artış ve duramaterde kalınlaşma izlendi (Resim1). 

Parankim, vasküler yapılar normaldi. Lomber ponksiyonda BOS basıncı yüksekti, 
hücre sayımında 5 lökosit, 1 polimorfnüveli mevcuttu, protein-glikoz ve LDH 

düzeyleri normaldi. Enfeksiyöz nedenler ekarteedildi. Hastaya Behçet hastalığı 
ilişkili pakimenenjit tanısı kondu. Pulse metilprednisolon ile 1 gram/gün dozunda 

7 gün verildi, idamesinde 1 mg/kg prednisolonla devam edildi. Bu tedavi ile 
hastanın baş ağrısı tamamen geçti. 

Sonuç: Pakimenejit, Nöro-Behçet hastalığının oldukça nadir bir formu olmakla 
birlikte görüntülemelerde vasküler/parankimal lezyon saptanmayan hastalarda 

akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, pakimenenjit, Nöro-behçet 

 

 
Resim 1 

 
Aksiyal ve sagital düzlemde T1 post-gadolinium MR kesitlerinde pakimenengial 
kontrastlanma (beyaz oklar). 

 
 

 
 

 

 

 

 



[PS-52] 

Bilateral görme kaybı ve behçet benzeri klinikle prezente olup sifiliz 
tanısı alan olgu 

  
Özkan Urak, Tuba Demirci Yıldırım, Ahmet Merih Birlik 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 
  

Giriş 
Sifilizde görme kaybı tek bulgu olabilir. Görme kaybını romatolojik hastalıkların 

yanında enfeksiyon hastalıkları da yapabilmektedir. 
 

Olgu 
40 yaşında erkek her iki gözde ani görme kaybıyla vaskülit açısından tarafımıza 

danışıldı. Son 1 yılda 4 kez ağızda ağrılı aftöz lezyon oluştuğu; fakat genital 
bölgede skar bırakan aftı olmadığı öğrenildi. Her iki el palmar yüzde 

hipopigmente maküler lezyonlar (Resim 1) ve ağız içinde yaygın beyaz renkli 
plaklar görüldü. Romatolojik sorgusunda ek özellik ve konstitusyonel semptomu 
yoktu. 20 yıldır uyuşturucu kullanımı olduğu ve annesinin 35 sene önce behçet 

hastalığı tanısı aldığı öğrenildi. Göz hastalıklarınca yapılan muayenesinde vitritis 
saptandı. Orbita manyetik rezonans görüntülemesi ve paterji testi sonucu normal 

olarak değerlendirildi. Hemogram ve kan biyokimyası normal, CRP 27.0 mg/L, 
eritrosit sedimentasyon hızı 61, anti-nükleer antikor pozitif (1/100-1/320 titre 

benekli), anti-fosfolipid antikorları negatif, serum C3 ve C4 normal, anca 
değerleri negatif olarak ölçüldü. Hepatit b ve c tetkikleri negatif gelen hastanın 

HIV-PCR tetkiki pozitif, anti-t.pallidum IgM ve IgG testleri de pozitif çıkan 
hastaya penisilin tedavisi başlandı. 

 
Tartışma ve Sonuç 

HIV pozitif kişilerde az da olsa literatürde sfilizle ilişkili ani görme kaybı 
bildirilmiştir(1-3). Bu sebeple görme kaybına sebep olan romatolojik hastalıklar 

ayırıcı tanıda düşünülürken önemli bir taklitçi olabilen enfeksiyon hastalıkları da 
göz önüne alınmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: Sifiliz, HIV, Körlük 

 

 



resim 1 

 
Elde hipopigmente maküler lezyon 
 

 
 

 



[PS-53] 

Amiloidozla Tanı Alan Ankilozan Spondilit Olgusu 
  

Yelin Koçak Ünsal, Zeliha Ademoğlu, Elif Güngör, Hakan Emmungil 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Edirne 

  
Giriş: AA amiloidoz birçok kronik inflamatuar hastalık, malignite ve kronik 

enfeksiyonun uzun dönemli komplikasyonu olarak görülebilmektedir. Burada AA 
amiloidoz ile tanı alan ankilozan spondilit (AS) hastası sunulmaktadır. 

Olgu: Bilinen kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan, yaklaşık 6 aydır 
böbrek fonksiyon bozukluğu olduğu öğrenilen 62 yaşında erkek hasta üre, 

kreatinin değerlerinde progresif artış olması nedeniyle etiyoloji araştırmak üzere 
tetkik edildi. Sistem sorgusunda inflamatuar bel ağrısı tarifleyen ve fizik 

muayenesinde lumbal ve servikal hareketlerde kısıtlılık dışında normal olan 
hastanın laboratuvar tetkikleri tablo 1’dedir. Ultrasonda böbrek boyutları normal 

saptanan olgu da 1500 mg/gün proteinüri tespit edildi. Kronik böbrek hastalığı 
olup böbrek boyutları normal olması nedeniyle amiloidoz ön tanısı ile subkutan 
yağ doku biyopsisi yapılan hastada AA amiloidoz tespit edildi. AA amiloidoz 

etiyolojisi açısından bakılan MEFV geni mutasyon analizinde özellik saptanmayan 
hastanın aile öyküsünde AS olması ve inflamatuar bel ağrısı olması nedeniyle 

sakroiliak ve vertebral grafileri çekildi. Bilateral grade 4 sakroiliit, servikal ve 
lomber vertebralarda ankiloz ve HLA-B27 pozitif olarak saptandı (Resim 1,2). 

Hasta AS’ye sekonder amiloidoz olarak değerlendirildi ve etanercept başlandı.  
Tartışma-Sonuç: Günümüzde gelişen tedavilerle AS’de, AA amiloidoz her ne 

kadar daha az görülse de AA amiloidoz saptanan hastalarda etiyoloji araştırılırken 
mutlaka akılda tutulmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: AA amiloidoz, ankilozan spondilit, proteinüri 

 

 



Resim 1: Servikal vertebrada ankiloz 

 
 
 

Resim 2: Bilateral grade 4 sakroiliit 

 
 
 

 
 



Tablo 1 

 

  Referans 

aralığı 
  Referans 

aralığı 

Lökosit 7,1 
4,23-9,07 

10³ u/L 
Total protein 6,2 

6,6-8,3 

g/dL 

Hemoglobin 9,2 
13,7-15,5 

g/dL 
Albumin 4,2 

3,5-5,2 

g/dL 

Platelet 331 
150-400 10³ 

u/L 

ALT 

(alanin transaminaz) 
14 0-35U/L 

Lenfosit 2,6 
1,32-3,57 
10³ u/L 

AST 

(aspartat 
aminotransferaz) 

13 0-35U/L 

Üre 127 17-43 mg/dL Sedimentasyon 38 0-15 mm/h 

Kreatinin 4,48 
0,72-1,25 

mg/dL 
C-Reaktif Protein 52 0-5 mg/L 

CK 
(kreatinin 

kinaz) 

90 0-145U/L 
24 saatlik idrar total 
protein 

1580 
0-150 
mg/gün 

 

 
 

 

[PS-54] 

Düşük Enerjili Travma Sonrası Kalça Kırığı Gelişen Romatoid Artrit 
Vakası 

  
Mehtap Kalçık Unan, Gamze Dilek, Ayhan Kamanlı, İbrahim Tekeoğlu, Kemal Nas 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD/Romatoloji 
BD 

  
52 yaşında, kadın hasta, 7 yıldır Romatoid Artrit (RA) tanısı ile takip 

edilmekteydi. Leflunomid 20mg/gün, düzensiz düşük doz steroid ve fibromiyalji 
nedeniyle duloksetin 30mg/gün kullanmaktaydı. Hastanın 12.04.2021 tarihli 

çekilen kemik dansitometresinde L1-L4 T skoru -2,0, femur boyun T skoru -1,2 
ve femur total T skoru -1,4 osteopeni ile uyumlu olması üzerine hastaya ilaca 
bağlı osteoporoz tanısı ile ibandronik asit 150mg/ay ve kalsiyum+d vitamini 

tedavisi başlanmıştı. 6 aydır osteoporoz tedavisi kullanan hasta düşük enerjili 
travma sonrası başlayan sağ kalça ağrısı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. 

Hastaya çekilen kalça MR’ında ‘sağ femur boynu kesiminde interösseöz ödem 
izlenmekte olup bulgular öncelikle transient osteoporoz açısından şüphelidir’ 

olması üzerine ortopediye yönlendirildi. Femur bilgisayarlı tomografi çekilen ve 
femurda intertrokanterik kırık saptanması üzerine opere edilerek hastaya 

intertrokanterik vidalama yapıldı. 



Romatoid Artrit hastalarında osteoporoz (OP) major komorbidite olarak 

tanınmaktadır. Kadın cinsiyet, vücut kitle indeksi, fonksiyonel disabilite, 
menopoz, hastalık süresi, erozyon varlığı, immobilite, nutrisyonel durum ve 

kortikosteroid kullanımı RA’da osteoporozun önemli belirleyicileri olarak 
bildirilmektedir. Kalça kırıklarının önemli bir kısmını oluşturan intertrokanterik 

femur kırıkları çoğunlukla ileri yaştaki hastalarda görülür ve düşük enerjili 
yaralanmalarla meydana gelir. 

RA hastaları OP açısından riskleri ile değerlendirilmeli ve uygun tedavi 
başlanmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Osteoporoz, Kortikosteroid kullanımı 

 
 

[PS-55] 

Malignite ilişkili bir dermatomiyozit olgusu 

  
Gizem Sevik, Seda Kutluğ Ağaçkıran, Kerem Yiğit Abacar, Fatma Alibaz Öner, 
Haner Direskeneli 

Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
İstanbul 

  
Amaç: Dermatomiyozit, cilt bulguları ve proksimal kas güçsüzlüğüyle karakterize 

sistemik otoimmün bir hastalıktır. Dermatomiyozitin malignitelerle birlikteliği 
%13-42 arasında bildirilmiştir. 

Olgu: Elli dört yaşında kadın hasta, bir aydır olan halsizlik, kollarda ve bacaklarda 
güçsüzlük, döküntü şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde kas 

gücü bilateral üst ve alt ekstremitelerde 2/5 olarak saptandı,cilt muayenesinde 
sağ göz kapağı üzerinde heliotrop raş, bilateral 2.ve 3.metakarpofalangeal 

eklemler üzerinde Gottron papülleri mevcuttu. Tetkiklerinde CK:4300 U/L 
ANA:1/100 pozitif, ENA negatif saptandı. EMG’de inflamatuar miyopati bulguları 

olması üzerine hastaya dermatomiyozit tanısıyla 1 mg/kg metilprednizolon 
başlandı. Hastadan malignite taraması amaçlı istenen meme USG’de sağ meme 

üst dış kadranda 16x18mm solid kitle saptandı, alınan biyopsi invaziv duktal 
karsinom olarak sonuçlandı,metastaz saptanmadı. Onkoloji tarafından hastaya 

neoadjuvan kemoterapi başlandı ve sonrasında hasta opere edildi. Bu süreçte 
steroid tedavisiyle birlikte hastanın döküntüleri geriledi ancak kas güçsüzlüğünde 
düzelme gözlenmemesi nedeniyle 2 gram/kg/ay intravenöz 

immünoglobulin(IVIG) tedavisi başlandı. Dört kür IVIG sonrası hastanın kas 
gücünde belirgin düzelme görüldü,CK normale döndü ve steroid dozu tedricen 

azaltılarak kesildi. Son poliklinik kontrolünde aktif şikayeti olmayan, kas gücü 
normal saptanan, malignite açısından remisyonda izlenen hastanın, tedavisiz 

izlemine devam edilmektedir.  
Sonuç: Dermatomiyozit hastalarının tanı anında malignite açısından taranması 

gerekmektedir. Malignite ilişkili dermatomiyozitte, steroide dirençli bulgular 
varlığında IVIG tedavisi etkin bir seçenek olarak kullanılabilir. 

  
Anahtar Kelimeler: dermatomiyozit, malignite, intravenöz immünoglobulin 

 
 



[PS-56] 

Transvers Myelit ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozuslu Hasta: 
Olgu Sunumu 

  
Bilgin Karaalioğlu, Fatih Yıldırım, Melek Yalçın Mutlu, Gamze Akkuzu, Duygu 

Özgür, Cemal Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi, 

Romatoloji Kliniği, İstanbul 
  

GİRİŞ: Lupus miyeliti, sistemik lupus eritematozusun (SLE) nadir fakat ciddi bir 
komplikasyonudur. Transvers miyelit (TM), üç veya daha fazla bitişik omurilik 

segmentini içerdiğinde longitudinal ekstensif transvers miyelit (LETM) olarak 
adlandırılır. LETM ile prezente olan bir SLE olgusunu sunuyoruz. 

 
Olgu: 49 yaşında kadın hasta. 2 ay önce ellerde ani başlayan uyuşma şikayeti ile 

nöroloji bölümüne başvurmuş. MR değerlendirmesinde C1-T3 ve T8-9 
düzeylerinde kordu uzun segment tutan heterojen intensitede ve belirgin 
kontrastlanması olmayan lezyonlar görülmüş ve BOS incelemeleri ile hastada 

LETM tanısına varılmış. Hasta el küçük eklemlerinde poliartrit olması ve ANA 
1/32000 benekli saptanması üzerine romatoloji bölümüne yönlendirilmiş. 

Hastanın kliniğimizdeki ilk değerlendirilmesinde nöropsikiyatrik tutulum lehine 
değerlendirilebilecek belirgin ajitasyon hali mevcuttu. Yapılan tetkiklerde anti ds 

DNA pozitif, C3 ve C4 düşük, hb 9,7 gr/dl, direkt coombs pozitif, LDH yüksek, 
total bilirubin yüksekliği ile hemolitik anemi tablosu olan hastaya SLE ilişkili 

transvers myelit tanısı düşünülerek 7 gün IV pulse metilprednizolon ardından IV 
1 gr siklofosfamid ve 5 gün IVIG tedavileri verildi. 

 
TARTIŞMA: LETM, SLE'nin başlangıç özelliği olabilir veya hastalığın seyri sırasında 

daha sonra ortaya çıkabilir. Nörolojik semptomlarla başvuran hastalarda eşlik 
eden diğer sistemik bulgular da varsa altta yatan romatolojik hastalıkların 

araştırılması önemlidir. 
  

Anahtar Kelimeler: Sistemik Lupus Eritematozus, Transvers Myelit, Nörolojik 
Semptom 

 

 



Spinal MR: Uzun segment tutulumlu Transvers Myelit 

 
 

 
 

[PS-57] 

Masif plevral efüzyon ve palmoplantar hiperkeratotik lezyonlarla 

başvuran bir romatoid artrit olgusu 
  

Kerem Yiğit Abacar 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Ana bilim Dalı Romatoloji Bilim 

Dalı, İstanbul 
  

Olgu: 38 yaşında erkek hasta, 3 ay önce başlayan bilateral el küçük eklem, 
metatarsofalangial eklemlerde ağrı,şişlik ve sabah tutukluğu yakınması 

mevcutken, eklem yakınmalarına 1 ay önce eklenen nefes darlığı, el ve ayaklarda 
kaşıntısız,hiperkeratotik görünümde lezyonlar nedeniyle tarafımıza başvurdu.Cilt 

lezyonları dermatoloji tarafından değerlendirilen malignite ya da palmoplantar 
hiperkeratotik egzema ön planda düşünülen hastanın sol akciğerde masif plevral 

efüzyon ve plevral kalınlaşma saptandı.Yapılan torasentezde mononükleer hücre 
hakimiyetinde,eksuda vasfında,glukoz <5 mg /dL,LDH:5944 IU,Ph:7.1 olan 
hastaya göğüs tüpü takıldı.Tetkiklerinde hemogram,ANA,ENA,hepatit 

markerları,cinsel yolla bulaşan hastalık paneli,brusella,quantiferon,balgam 
piyojen ve ARB boyama negatif. RF 840 IU/ml,anti CCP >200 U/mL,transferrin 

saturasyonu %6,ferritin 364 ml/ng,vitamin B12 111 pg/ml,CRP: 232 mg /L 
saptandı. Gastroskopi ve kolonoskopi normal olan,plevral biyopsisinde özellik 



saptanmayan hastanın tedavi neticesinde plevral sıvısı geriledi.Eklem ve deri 

yakınmalarında gerileme olmaması üzerine, seroloji ve plevral sıvı bulguları da 
göz önüne alınarak romatoid artrit olarak kabul edilerek 10 mg prednisolon ve 15 

mg / hafta metotreksat tedavisi başlandı.Eklem ve deri bulguları belirgin 
gerileyen,plevral sıvısı tekrarlamayan hasta takibine devam etmektedir. 

Sonuç: Hastamızdaki gibi romatoid artritle, çoğunlukla dermatomiyozit ile 
ilişkilendirilebilecek hiperkeratozun ve tedavi gerektiren komplike plevral efüzyon 

birlikteliği hastalığın ilginç prezentasyonlarla ortaya çıkabileceğini işaret 
etmektedir. 

  
Anahtar Kelimeler: palmoplantar keratoderma, romatoid artrit, plevral efüzyon 

 

 [PS-58] 

Maligniteyi taklit eden relapsing polikondrit vakası 
  

Recep Yılmaz, Nilgün Göveç Gıynaş, Dursun Göktürk Taşkın, Tahsin Murat Turgay 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı, Ankara 

  
Giriş: Relapsing polikondrit kıkırdak dokuların ağırlıkta olduğu burun, kulak, 

trakea, eklem gibi yapıları daha çok tutan kronik, sistemik, inflamatuvar nadir 
görülen bir hastalıktır. Hastaların %30'unda vaskülit, otoimmün hastalık veya 

malignite eşlik edebilir. 
 

Olgu: Bilinen hipertansiyon, diyabet, hipotroidi tanıları olan 49 yaşında kadın 
hasta halsizlik, kilo kaybı,burunda şişlik, sol kulakta kızarıklık ve şişlik,dizlerde 

ağrı nedeniyle araştırıldı. Hastanın yatışından 1 gün sonra 38,4 °C ateşi oldu. 
Sistem sorgulamasında enfektif şikayet tariflemedi. Muayenesinde sol kulakta 

kızarıklık ve şişlik mevcuttu (resim 1). Covid 19 pcr negatif saptandı. Bakılan 
tetkiklerinde crp:276 mg/l, sedim:99 mm/sa, kreatinin:0.6 mg/dl, alt: 10 U/l, 

hg: 8.4 g/dl, wbc:40 x109/l, nötrofil: 35 x109/l, trombosit:856 x109/l 
cmv,brucella,ana,anca:negatif rf:normal saptandı. Hastaya ampirik antibiyotik 

başlandı. Çekilen tomografisinde sağ akciğerde subsolid 5 mm’lik nodül, bilateral 
plevral efüzyon, hepatomegali (165mm), splenomegali(155x50mm) saptandı. 

Yapılan kemik iliği biyopsisinde malignite bulgusu yoktu. Ekokardiyografide sol 
ventrikül duvar hareketleri normal görülürken, vejetasyon lehine bulguya 
rastlanmadı. Hastaya 1mg/kg’dan metilprednizolon ve azatiopürin 2x50mg/gün 

başlandı. Hastanın takibinde crp:30 mg/l nötrofil:9 x109/l’ye kadar geriledi. Ateşi 
tekrarlamadı. Kulak şişliği ve kızarıklığı azaldı. Hastanın merkezimizde takibi 

devam etmektedir. 
 

Sonuç: Relapsing polikondrit hastalarında özellikle hematolojik malignite 
sıklığında artış söz konusudur. Klinik ve laboratuvar olarak lösemiyi düşündüren 

bu vakamızda relapsing polikondritin maligniteyi taklit edebileceği her zaman 
akılda tutulmalıdır. 

  
Anahtar Kelimeler: Hepatosplenomegali, lökositoz, relapsing polikondrit 

 

 



Relapsing polikondrit hastasının kulak kıkırdak tutulumu 

 
 
 

 
 

 



[PS-59] 

Dermatomyozit tanısı ile takipli olguda tüberküloz birlikteliği 
  

Güllü Sandal Uzun, Levent Kılıç, Umut Kalyoncu, Sedat Kiraz 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim 

Dalı, Ankara 
  

TARTIŞMA: Romatolojik hastalıklarda immunsupresi(IS)f tedavi kullanımı 
enfeksiyon açısından büyük risk oluşturmaktadır. IS tedavi altında kilo kaybı, 

gece terlemesi ve ateşi olan hastalarda ayrıcı tanıda malignite olduğu kadar 
Tüberküloz da akılda tutulmalıdır. Biz de bu vakamızda IS tedavisi altında atipik 

lokalizasyonda tüberküloz gelişen vakamızı sunmak istedik. 
Olgu: 54 yaşında kadın hasta; 1,5 yıl önce kas güçsüzlüğü, EMG'de proksimal 

miyopati, miyozit panelinde MDA5 pozitifliği olması sebebi ile Dermatomyozit 
tanısı ile takibe alınmıştı. Tanı anında intersitisyel akciğer hastalığı da olan 

hastaya cellcept 2*1000 mg ve prednol 1*16 mg başlanmıştı. Takiplerinde ateş, 
gece terlemesi, kilo kaybı, karın ağrısı ve sağ kolda şişlik şikayeti ile başvuran 
hasta yatırılarak takibe alındı. Malignite taramaları yapıldı, malignite 

saptanmadı.Kan tetkiklerinde; CK:28 U/L, ALT/AST:182/167 U/L, 
Sedimentasyon:88 mm/saat, CRP:9,62 mg/dl idi. Çekilen kol ve omuz MR: 

inflamatuvar tutulum olması ve abdomen bt'de ise sol epigastrium ile pelvis 
arasında infekte koleksiyon saptandı. Girişimsel radyoloji tarafından omuzdaki 

tutulum yerlerinden örnek alındı. Alınan örnekte mycobacterium tuberculosis 
üremesi olması üzerine hastaya tüberküloz tanısı ile 4'lü antitüberküloz tedavi 

başlandı. Tedavinin 28. gününde yaygın cilt döküntüsü, hipereozinofilisi ve ateşi 
gelişen hastaya DRESS sendromu tanısı kondu ve antitüberküloz tedavisi 

kesilerek 20 mg deltacortil başlandı. Takiplerinde döküntüsü geriledi steroid dozu 
azaltıldı ve antitüberküloz tedavisi aşamalı olarak başlandı. 

  
Anahtar Kelimeler: MDA5 ilişkili dermatomyozit, tüberküloz, DRESS sendromu 

 
 

[PS-60] 

Myozit İle Prezente Olan Behçet Hastalığı: Vaka Sunumu 

  
Zehra Özsoy, Güllü Sandal Uzun, Gizem Ayan, Levent Kılıç, Umut Kalyoncu 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ABD Romatoloji BD 

  
Giriş: Behçet hastalığı(BH), tekrarlayan oral aft, genital ülserler ve oküler 

tutulum ile karakterize sistemik bir vaskülittir.BH’ında kas tutulumu ile 
karakterize miyozit tablosuna oldukça nadirdir (1).Bu bildiride; nekrotizan myozit 

ile prezente olan BH tanısı koyduğumuz vakayı sunmaktayız. 
Vaka: 26 yaşında erkek hasta,4 yıldır yılda iki-üç kez bilateral topuktan başlayıp 

baldıra yayılan ağrı ve baldırda hassas sertlik şikayetiyle başvurdu.Ateşi 
yoktu.Öyküsünde, en son atağında 10 gün antibiyotik tedavisi 

almıştı.Romatolojik sorgulamasında rekürren oral aft öyküsü ve şüpheli bir 
genital ülser öyküsü saptandı.Fizik muayenesinde genital ülser skarı ve tibia ön 

yüzünde eritem nodozum saptandı.CK, CRP yüksek bulundu.Kruris MRG’de 
multifokal kitlesel lezyon odakları görüldü.Bu lezyonlardan mikroabse ön tanısıyla 



USG eşliğinde biyopsi alındı. Lezyon içeriği pürülandı, ancak püy ve kan 

kültürlerinde üreme olmadı, ARB negatif sonuçlandı. Patolojisi kan elemanları ve 
birkaç fibröz bağ doku elemanı olarak sonuçlandı.Tibia ön yüzdeki nodülden 

biyopsi yapıldı, patoloji sonucu pannikülit olarak raporlandı. Gönderilen ANA, ENA 
ve ANCA; HLA B5, B51 tetkikleri ve paterji testi negatifti.Göz muayenesinde üveit 

bulgusu tespit edilmedi.Tüm bulgular değerlendirildiğinde Behçet hastalığı 
tanısıyla hastaya 32 mg MPZ po. başlandı. 

Tartışma: BH'de görülen miyozit immunosupresif tedaviye ikincil bakteriyel 
enfeksiyon yada primer hastalığa bağlı olarak görülebilmektedir.Tedavilerinin 

farklı olması nedeniyle BH ile ilişkili miyozit ve enfeksiyöz miyozit ayırıcı tanısı 
önem arz etmektedir. 

  
Anahtar Kelimeler: Behçet, Miyozit, Vaskülit 
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