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DÜZENLEME	KURULU	
	
	

PROF.	DR.	CEMAL	BES	
PROF.	DR.	UMUT	KALYONCU	

PROF.	DR.	TİMUÇİN	KAŞİFOĞLU	
PROF.	DR.	GÜLEN	HATEMİ	
PROF.	DR.	FATMA	ALİBAZ	

	
	
	
	

	
	
	
	
	



13.15-13.30 Açılış
13.30-14.30 Romatolojik Hastalıklarda Anamnez Vedat Hamuryudan
14.30-14.45 Kahve Arası
14.45-15.45 Romatolojik Hastalıklarda Fizik Muayene Ahmet Gül 
15.45-16.00 Kahve Arası

Romatolojik Hastalıklarda Laboratuar Testlerinin Yorumlanması: 
Genel Laboratuar değerlendirme: Akut Faz Yanıtı, tam kan sayımı, biyokimya, idrar testleri Veli Yazısız  
Oto-antikorlar: RF, anti-CCP, ANA, ENA, ANCA, APLS, myozit antikorları Neslihan Yılmaz 
Genetik Testler: HLA B27, MEFV mutasyonları, oto-inflamatuar panel Serdal Uğurlu 

17.00-17.15 Kahve Arası
17.15-18.15 Genç Romatologlar Saati

08.00-09.00 Romatoloji ve Diğer Bilim Dalları-1
08.00-08.30 Göz Hastalıkları: Romatologlar için üveite yaklaşım Pınar Çakar Özdal 
08.30-09.00 Dermatoloji: Romatizmal hastalıklarda deri bulguları Sibel Doğan 
09.00-09.15 Kahve Arası
09.15-10.00 Romatoloji Dersleri

09.15-09.30
İnflamatuar artritlerde rutin pratikte kullanılan ölçme değerlendirme yöntemleri 
(DAS-28, SDAI, CDAI, BASDAI, ASDAS, HAQ, LEI, LDI)

Ediz Dalkılıç 

09.30-09.45 Yeni bir Romatoloji kliniği nasıl kurulur?  Cemal Bes

09.45-10.00
Romatolojik hastalıklar ve tromboz. Kolaylaştırıcı faktörler, tromboza eğilime neden olan 
ilaçlar ve yönetimi

Şule Yaşar Bilge

10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-11.15 Yuvarlak Masa 1
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30 Yuvarlak Masa 2
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Yuvarlak Masa 3
14.30-14.45 Kahve Arası
14.45-15.45 Romatoloji Dersleri

14.45-15.15
Komorbideler varlığında ilaç seçimleri (DM, HT, KBH, obesite, konjestif kalp yetmezliği, 
yağlı karaciğer Kronik karaciğer hastalığı, MS)

Abdulsamet Erden 

15.15-15.45
Romatolojik hastalıkların ayırıcı tanısına giren taklitçiler. (artrit/spondilit, bağ dokusu 
hastalıkları, vaskülit taklitçileri) 

Dilek Solmaz 

15.45-16.00 Kahve Arası
16.00-17.00 Romatoloji ve Diğer Bilim Dalları-2
16.00-16.30 Akciğer Radyolojisi Macit Arıyürek
16.30-17.00 Gastroenteroloji (İlaca bağlı GIS yan etkileri, hepatit, pankreatit) İbrahim Hatemi   

08.00-08.30 Böbrek Patolojisi (SLE, Vaskülit, Amiloidoz) Arzu Sağlam
08.30-09.30 Yuvarlak Masa 4
09.30-09.45 Kahve Arası
09.45-10.45 Yuvarlak Masa 5
10.45-11.00 Kahve Arası
11.00-12.30 Romatoloji ve Diğer Bilim Dalları-3

Radyoloji: Örnekleriyle Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi (Konvansiyonel grafi, MRG ve BT) Üstün Aydıngöz

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 Yuvarlak Masa 6
14.30-14.45 Kahve Arası

14.45-16.00
Vakalar eşliğinde zor vakaların yönetimi (5 dakika vaka sunumu, 10 dakika tartışma, 
Behçet Hastası, ANCA ilişkili vaskülit, multiple bDMARD dirençli RA hastası, SLE hastası, 
Sebebi bilinmeyen ateş hastası)
Vaka 1: SLE ve SSS tutulumu Yasemin Yalçınkaya 
Vaka 2: İki farklı bDMARD etkisiz RA hastası Levent Kılıç, Mustafa Ekici
Vaka 3: Sebebi bilinmeyen ateş (Erişkin Still Hastalığı) Ayşe Cefle 
Vaka 4: Pulmoner-Renal Sendrom ve ANCA ilişkili vaskülit Sedat Yılmaz, Ezgi Çimen Güneş
Vaka 5: Behçet Hastalığı (pulmoner anevrizma ve derin ven trombozu) Cemal Bes, Rabia Deniz

16.00-16.15 Kahve Arası
16.15-17.45 Romatoloji’de kullanılan ilaçların yönetimi

16.15-16.45
Sentetik DMARD, immünsüpresiflerin yönetimi: Tedavi öncesi ve takipte dikkat edilmesi 
gereken noktalar. Başlama ve kesme endikasyonları

Ayten Yazıcı  

16.45-17.15
Biyolojik/hedefe yönelik DMARD yönetimi: Tedavi öncesi ve takipte dikkat edilmesi 
gereken noktalar. Başlama ve kesme endikasyonları

Hakan Emmungil 

17.15-17.45
Glukokortikoid, NSAİ, kolşisin kullanımı. Tedavi öncesi ve takipte dikkat edilmesi gereken 
noktalar. Başlama ve kesme endikasyonları

Şükran Erten 

17:45 - 18:00 Ara
18:00 - 19:30 Liderin sihirli değneği iletişim Ufuk Çarşıbaşı

Klinik çalışma nasıl tasarlanır ve yürütülür? Gülen Hatemi
Pre-klinik çalışma nasıl tasarlanır ve yürütülür? Ahmet Gül

09.15-10.00 Mecburi hizmette romatoloji uzmanını neler bekliyor? Hakan Babaoğlu, Berna Yurttaş
10.00-10.15 Kahve Arası
10.15-11.00 Yurtdışı deneyimi ve Romatoloji Melek Yalçın Mutlu, Reşit Yıldırım, Yeşim Özgüler

BİLİMSEL PROGRAM

15 Ocak 2023 Pazar

08.30-09.15

XVII. ROMATOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ VE UZMANLARI İÇİN EĞİTİM KURSU
IX. Romatolojide Yaklaşımlar ve Profesörler ile Yuvarlak Masa Toplantıları

12 Ocak 2023 Perşembe

16.00-17.00

13 Ocak 2023 Cuma

14 Ocak 2023 Cumartesi



Saat Grup A Grup B Grup C

10.15-11.15
1.Romatoid Artrit

(Gökhan Keser)
2.Spondiloartrit  

(Fatoş Önen)
3.Bağ dokusu hastalığı  

(Bahar Artım Esen)

11.30-12.30
6.Vaskülitler  

(Ömer Karadağ)
1.Romatoid Artrit  

(Gökhan Keser)
2.Spondiloartrit  

(Fatoş Önen)

13.30-14.30
5.Behçet Hastalığı  

(Emire Seyahi)
6.Vaskülitler  

(Ömer Karadağ)
1.Romatoid Artrit  

(Gökhan Keser)

Saat Grup D Grup E Grup F

10.15-11.15
4.Oto-inflamatuar hastalıklar  

(Özgür Kasapçopur)
5.Behçet Hastalığı  

(Emire Seyahi)
6.Vaskülitler  

(Ömer Karadağ)

11.30-12.30
3.Bağ dokusu hastalığı  

(Bahar Artım Esen)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar  

(Özgür Kasapçopur)
5.Behçet Hastalığı  

(Emire Seyahi)

13.30-14.30
2.Spondiloartrit  

(Fatoş Önen)
3.Bağ dokusu hastalığı  

(Bahar Artım Esen)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar  

(Özgür Kasapçopur)

Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3

10.15-11.15
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler  

(Cemal Bes)

8.İmmünsüpresif ilaçlar ve 
glukokortikoid  

(Kenan Aksu)

9.Anti-TNF  
(Sedat Kiraz)

11.30-12.30
12.Jakinibler 
(Ahmet Gül)

7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler  
(Cemal Bes)

8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid  
(Kenan Aksu)

13.30-14.30
11.T ve B hücre blokörleri  

(Timuçin Kaşifoğlu)
12.Jakinibler 
(Ahmet Gül)

7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler  
(Cemal Bes)

Saat Grup 4 Grup 5 Grup 6

10.15-11.15
10.İnterlökin inhibitörleri 

(Veli Yazısız)
11.T ve B hücre blokörleri  

(Timuçin Kaşifoğlu)
12.Jakinibler 
(Ahmet Gül)

11.30-12.30
9.Anti-TNF  

(Sedat Kiraz)
10.İnterlökin inhibitörleri 

(Veli Yazısız)
11.T ve B hücre blokörleri  

(Timuçin Kaşifoğlu)

13.30-14.30
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve 

glukokortikoid  
(Kenan Aksu)

9.Anti-TNF  
(Sedat Kiraz)

10.İnterlökin inhibitörleri 
(Veli Yazısız)

Saat Grup A Grup B Grup C

08.30-09.30
4.Oto-inflamatuar hastalıklar  

(Serdal Uğurlu)
5.Behçet Hastalığı  

(Fatma Alibaz)
6.Vaskülitler  

(Haner Dirsekeneli)

09.45-10.45
3.Bağ dokusu hastalığı  

(Murat İnanç)
4.Oto-inflamatuar hastalıklar  

(Serdal Uğurlu)
5.Behçet Hastalığı  

(Fatma Alibaz)

13.30-14.30
2.Spondiloartrit  
(Umut Kalyoncu)

3.Bağ dokusu hastalığı  
(Murat İnanç)

4.Oto-inflamatuar hastalıklar  
(Serdal Uğurlu)

Saat Grup D Grup E Grup F

08.30-09.30
1.Romatoid Artrit  

(Nevsun İnanç)
2.Spondiloartrit  
(Umut Kalyoncu)

3.Bağ dokusu hastalığı  
(Murat İnanç)

09.45-10.45
6.Vaskülitler  

(Haner Dirsekeneli)
1.Romatoid Artrit  

(Nevsun İnanç)
2.Spondiloartrit  
(Umut Kalyoncu)

13.30-14.30
5.Behçet Hastalığı  

(Fatma Alibaz)
6.Vaskülitler  

(Haner Dirsekeneli)
1.Romatoid Artrit  

(Nevsun İnanç)

Saat Grup 1 Grup 2 Grup 3

08.30-09.30
10.İnterlökin inhibitörleri  

(Vedat Hamuryudan)
11.T ve B hücre blokörleri  

(Gülen Hatemi)
12.Jakinibler 
(İhsan Ertenli)

09.45-10.45
9.Anti-TNF  

(İzzet Fresko)
10.İnterlökin inhibitörleri  

(Vedat Hamuryudan)
11.T ve B hücre blokörleri  

(Gülen Hatemi)

13.30-14.30
8.İmmünsüpresif ilaçlar ve 

glukokortikoid  
(Süleyman Serdar Koca)

9.Anti-TNF  
(İzzet Fresko)

10.İnterlökin inhibitörleri  
(Vedat Hamuryudan)

Saat Grup 4 Grup 5 Grup 6

08.30-09.30
7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler  

(Yasemin Kabasakal)

8.İmmünsüpresif ilaçlar ve 
glukokortikoid  

(Süleyman Serdar Koca)

9.Anti-TNF  
(İzzet Fresko)

09.45-10.45
12.Jakinibler 
(İhsan Ertenli)

7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler  
(Yasemin Kabasakal)

8.İmmünsüpresif ilaçlar ve glukokortikoid  
(Süleyman Serdar Koca)

13.30-14.30
11.T ve B hücre blokörleri  

(Gülen Hatemi)
12.Jakinibler 
(İhsan Ertenli)

7.Sentetik DMARD’lar ve NSAİ’ler  
(Yasemin Kabasakal)

14 Ocak 2023 Cumartesi
Grup 1-6: İkinci sene ve üstü Fellowları

13 Ocak 2023 Cuma
Grup A-F: Birinci sene Fellowları

13 Ocak 2023 Cuma
Grup 1-6: İkinci sene ve üstü Fellowları

14 Ocak 2023 Cumartesi
Grup A-F: Birinci sene Fellowları
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Sentetik DMARD, İmmünsüpresiflerin 
Yönetimi: Tedavi öncesi ve takipte 
dikkat edilmesi gereken noktalar, 
Başlama ve kesme endikasyonları 

 
Ayten Yazıcı 

 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 

Hastalıkları AD, Romatoloji BD, Kocaeli 
 

 Romatoloji pratiğinde kullanılan 
sentetik hastalık modifiye edici ilaçlar 
(DMARD) konvansiyonel ve hedefe 
yönelik DMARD’lar olarak 
sınıflandırılmaktadır. Konvansiyonel 
DMARD dediğimizde metotreksat (MTX), 
leflunomid (LEF), salazoprin (SZP) ve 
hidroksiklorokin (HCQ) akla gelmektedir 
Metotreksat: Folik asit analoğu olan MTX 
dihidrofolat redüktazı inhibe ederek purin 
ve primidin sentezini bloke eder. Romatoid 
artritte (RA) özel bir durum olmadıkça ilk 
tercih edilecek ilaç olup tek başına 
verildiğinde %40 etkinlik sağlanmaktadır. 
Yarı ömrü 3-10 saat olup %80-90 renal 
yolla, %10-30 safra ile atılan MTX haftada 
bir gün 10-15mg olarak oral veya subkutan 
(SC) olarak kullanılmaktadır. 20-25mg’a 
kadar çıkılması önerilse de yüksek dozda 
emilim kötüdür. Etkisi 6-12 hafta içerisinde 
başlar ve yan etkilerini azaltmak için 
haftada 5-10mg folik asit takviyesi ile 
verilmesi gerekir. Folik asitin MTX alınan 
günde verilmemesi önerilmektedir.  
 RA, psöriatik artrit (PsA), psöriazis, 
özellikle artritin ön planda olduğu sistemik 
lupus eritematozus (SLE) ve Sjögren (SjS), 
jüvenil idiyopatik artrit (JİA), erişkin Still 
hastalığı (E. Still), inflamatuar miyozitler, 
vaskülit ve sarkoidoz MTX’in tek başına 

veya kombine olarak kullanılabileceği 
endikasyonlardır. 
 Yan etki olarak en sık bulantı, 
kusma, oral ülserler gibi gastrointestinal 
(GIS) bulguları görülmektedir. GIS 
şikayetleri şiddetli olduğunda oralden SC 
uygulamaya geçmek bir çözüm olabilir. 
Hepatotoksisite de sık görülmektedir; 
karaciğer fonksiyon testlerinde (KCFT)  3 
katın altındaki yüksekliklerde yakın takip 
ve doz azaltılarak tedaviye devam edilebilir. 
Bunun yanında kemik iliği (Kİ) supresyonu 
(pansitopeni, megaloblastik anemi) ve 
hipersensitivite pnömonisi de 
görülebilmektedir.                 Renal 
fonksiyonlarda bozulma olması durumunda 
MTX toksisitesinde artış görülebilir. Bu 
nedenle glomerul filtrasyon hızı (GFR) > 
30ml/dk’nın altında olanlarda ve yaşlı 
hastalarda kullanımından kaçınılmalıdır. 
Dialize girenlerde kontrendikedir. Ayrıca 
aşırı alkol alımı yan etkiyi artıracağı için 
hastalar bu konuda uyarılmalıdır. 
Trimetoprim sülfametaksazol ile birlikte 
kullanımda şiddetli folik asit eksikliğine 
bağlı yan etkiler görülebileceği 
unutulmamalıdır. MTX ile romatoid 
nodüllerde büyüme görülebileceği de akılda 
tutulmalıdır. 
 Takip tüm konvansiyonel DMARD 
ve immünsüpresif ilaçlarda genellikle 
benzer olup ilaç başlandıktan sonra ek bir 
patoloji yoksa önce ayda bir, sonrasında ise 
2- 3 ay ara ile hastanın kan sayımı, KCFT, 
böbrek fonksiyon testleri ve idrar tahlili 
istenmelidir. Tedavi öncesi hastalardan 
ayrıca bazal akciğer grafisi ve hepatit 
serolojisinin istenmesi yararlı olacaktır. 
 MTX teratojen olup doğurganlık 
çağında hastalar kontrasepsiyon açısından 
uyarılmalı, gebelik istemi varsa 1-3 ay 
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öncesinde ilacın kesilmesi gerektiği 
hatırlatılmalıdır. Gebelik ve emzirme 
döneminde kontrendike olup paternal 
kullanımda sakınca olmadığı kılavuzlarda 
belirtilmiştir. 

Perioperatif dönemde güvenli olup 
kullanılabilir. Yapılan çalışmalarda MTX 
kullanımı ile artmış bir enfeksiyon riski 
olmadığı, aksine postoperatif dönemde RA 
alevlenme sıklığını operasyondan 2 hafta 
önce kesenlere göre azalttığı gösterilmiştir. 

Leflunomid: Dihidro-orotat dehidrogenaz 
üzerinden primidin sentezini inhibe eder. 
Prodrug olarak absorbe edilip barsak 
duvarı, plazma ve karaciğerde aktif 
metaboliti olan teriflunomide döner. 
Enterohepatik sirkülasyonu olduğu için yarı 
ömrü uzun olup15 gündür. İlacın 2/3’ü 
feçes, 1/3’ü idrar ile atılır. Günde oral 
olarak 20mg tek doz şeklinde kullanılır. 
Yavaş etkili olup (6-8 hafta) kanda 2 yıl 

kadar uzun süre kalabilir. Endikasyonları 
arasında RA, PsA, ve Takayasu arteriti 
bulunmaktadır. 

Yan etkiler arasında en sık ishal, 
bulantı, kusma gibi GIS yan etkileri ve kilo 
kaybı bulunmaktadır. Bunun yanında %8 
oranında cilt döküntüsü (%8), KCFT 
yüksekliği, Kİ baskılanması (pansitopeni) 
ve MTX kadar sık olmasa da pnömoni 
görülebilmektedir. Kolesterol ve tansiyon 
yüksekliğine neden olabileceği için 
takiplerde ayrıca lipidlerin ve tansiyonun da 
takip edilmesi önerilir. 

Teratojenik olup doğurma 
potansiyeli olan kadınlarda dikkatli 
olunması ve kontrasepsiyonun ısrarla 
vurgulanması gerekmektedir. Kanda uzun 
süre kaldığı için gebelik istenmesi 
durumunda kolestiramin ile 11 gün 3x8gr 
şeklinde temizlenme protokolünün 
uygulanması gerekmektedir. Teriflunomid 
serum konsantrasyonunun <0.02 mg/L 
olması ve en az 14 gün arayla yapılan 2 ayrı 
testle doğrulanması önerilmekte olup 
gerekirse temizlenme protokolü 
tekrarlanmalıdır. 

Perioperatif dönemde kullanımı ile 
ilgili veriler çelişkili olup LEF alanlarda 
MTX’e göre enfeksiyon sıklığının daha 
fazla olduğu (%40,6 vs %13,1) 
belirtilmektedir. Bu nedenle operasyondan 
1 hafta önce kesilmesini öneren olsa da 
Amerikan Romatoloji Cemiyeti/Amerikan 
Kalça ve Diz Cerrahlarının (ACR/AAHKS) 
kılavuzu devam edilmesini öneriyor. 
Salazoprin: Sülfapiridin ve asetil salisilik 
asitten oluşmaktadır. Sülfapiridin 
karaciğerde asetilasyona uğrar ve idrarla 
atılır. Karaciğerde metabolize olup safra 

yoluyla atılır. Yarı ömrü kısa (<10 saat) 
olup 500mg ile başlanıp 2000/3000mg’a 
kadar çıkılabilir. GİS’ten %10-20 emilir. 
GFR <50ml/dk olanlarda doz %50 
azaltılmalıdır. RA’da orta etkinliğe sahip 
olan SZP’nin endikasyonları arasında 
periferik SpA, PsA, JİA ve inflamatuar 
bağırsak hastalıkları (İBH) yer almaktadır. 

Yan etki olarak yine en sık GIS 
intoleransı (bulantı, kusma) görülmekte 
olup ayrıca anemi, agranülositoz, hemoliz 
(G6PD eksikliği olanlarda), karaciğer 
toksisitesi ve baş ağrısı da tanımlanmıştır. 
Hastaların %1-5’inde cilt döküntüsü 
görülmekte olup genellikle ilk 3 ayda ortaya 
çıkmakta ve ilacın kesilmesini gerektirecek 
kadar şiddetli olabilmektedir. Geri 
dönüşümlü azospermi, sperm motilite 
bozukluğuna neden olmakla birlikte 
kesildikten 3 ay sonra düzelmektedir. Bu 
nedenle çocuk istemi varsa ilaca ara 
verilebilir. Gebelik ve emzirmede güvenle 
kullanılabilmektedir. 

Perioperatif kullanımla ilgili olarak SZP 
için yeterli veri yok; ama ACR/AAHKS 
devam edilmesini öneriyor. Ancak kombine 
kullanımda monoterapiye göre artmış 
enfeksiyon riski ve KCFT konusunda 
dikkatli olmak gerekiyor. 
Hidroksiklorokin: Tam olarak etki 
mekanizması bilinmemekle birlikte 
lizozomların içinde girip alkalizasyona ve 
sonuçta proteazların inhibe olmasına yol 
açarak etki ettiği düşünülmektedir. Vücut 
sıvılarında geniş bir dağılımına sahip; 
özellikle retinal pigment ve cilde afinitesi 
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yüksek. Günlük 200-400mg oral (HCQ 
<6,5mg/kg/gün – klorokin 3mg/kg/gün) 
kullanımı önerilmektedir. HCQ’nin %70’i 
böbrek, %30’u karaciğerden atılır. 
Yarılanma ömrü 32-50 gün olan HCQ’nin 
etkisi geç başlar, etkisiz demek için 6 ay 
beklemek gerekiyor. SLE, RA, bağ doku 
hastalıkları, JİA, sarkoidoz endikasyonları 
arasındadaır. PsA’da döküntüyü 
artırabileceği unutulmamalıdır. 
Yan etkilerde yine GIS bulguları (bulantı, 
kusma) öne çıkmakta olup %5 hastada 

görülmektedir. Cild döküntüsü, güneşe 
maruziyette pigmentasyon artışı bildirilmiş 
olup hastalara güneşten korunmaları 
gerektiği hatırlatılmalı. Ayrıca Kİ 
süpresyonu (aplastik anemi), G6PD 
eksikliğinde hemoliz, kardiyomiyopati, 
kalp bloğu ve miyopati gibi bulgular da 
görülebilir. Merkezi sinir s,stemi ile ilişkili 
baş ağrısı, diskinezi, tinnitus (%2) da 
tanımlanmıştır. En önemli ve sık yan etkisi 

makulopatik retinopati olup yaşlılarda renal 
klirens azaldığı için retinopati riski daha 
fazladır. Genç ve göz sorunu olmayan 

hastalarda başlangıçta göz muayenesi şart 
değil. 

Yaşlılarda ilk yıl içinde göz normalse 5. 
yılda, sonrasında yıllık göz dibi muayenesi 
ile kontrol önerilmektedir. Kronik böbrek 
yetmezliği olanlarda ve günlük >6.5 mg/kg 
(klorokin için >5mg/kg) dozda toksisite 
riski artmaktadır. HCQ ilk başlandığında 
akomodasyon sorununa bağlı bulanık 
görme olabileceği unutulmamalıdır. 
 Gebelik ve emzirme esnasında 
güvenle kullanılabilir. Perioperatif 
kullanımla ilgili yeterli veri olmamasına 
rağmen ACR/AAHKS devam edilmesini 
öneriyor. 
 

İmmünsüpresif İlaçlar 
Romatoloji pratiğinde sıkça kullanılan 

immünsüpresif ilaçlar azatiyoprin (AZA), 
mikofenolat, kalsinörin İnhibitörleri ve 
siklofosfamid (CyP)’tir 
Azatioprin: Bir pürin analoğu olan AZA 
pürin sentez yolunu bloke eder. Yarılanma 
ömrü 1-3 saat olan AZA’nın günlük oral 
dozu 1-2,5mg/kg’dır. GIS’den %50 emilim 
söz konusudur. Renal yolla atılır ve GFR 
30ml/dk’nın altındaysa doz azaltılmalıdır. 
Allopürinol ile birlikte alındığında aplastik 
anemi gibi yan etki riskinde artış olduğu 
için AZA dozu %50-75 azaltılmalıdır. 
Varfarin ile birlikte kullanıldığında da INR 
değerini ayarlama ile ilgili sorunu 
yaşanabilir. SLE, Behçet hastalığı, 
inflamatuar miyozitler, ANCA ilişkili 
vaskülitler, poliarteritis nodoza (PAN) 
endikasyonları arasında yer almaktadır.  

Yan etkileri arasında GİS’e ait yan 
etkiler (bulantı, kusma, diyare, gastrik 
ülser), döküntüler, ürtiker, hematolojik 
toksisite (lökopeni, trombositopeni, 
makrositik anemi, pansitopeni), KCFT 
yüksekliği, hipersensitivite hepatiti, 
pankreatit sayılabilir. Fırsatçı 
enfeksiyonlara yatkınlık artabileceği için 
özellikle herpes zoster ve sitomegalovirus 
(CMV) açısından dikkatli olmak gerekir. 
Ayrıca AZA ile ilişkili sekonder 
hematolojik ve onkolojik maligniteler 
bildirilmiştir. Özellikle artmış jinekolojik 
malignite riski nedeni ile 25-45 yaş arası 
human papilloma virüsün (HPV) 
araştırılması ve uygun kişilere HPV aşısının 
uygulanması önerilmektedir.   

Gebelpk ve emzprmede kullanımı 
güvenlpdpr. Perioperatif kullanımda AZA ile 
ilgili yeterli veri olmamasına rağmen 
ACR/AAHKS operasyondan 1-2 gün önce 
kesilmesini, hastalığın alevlenme riski 
varsa devam edilmesini öneriyor. Ancak 
artmış enfeksiyon riski ve kullanılan diğer 
ilaçlarla etkileşim sonucu KCFT yüksekliği 
olabileceği konusunda dikkatli olmak 
gerekiyor. Bununla birlikte operasyondan 1 
hafta önce kesip, 1-2 hafta sonra 
başlanmasını önerenler de mevcut. 
Mikofenolat: İnosin monofosfat 
dehidrojenazı inhibe ederek guanozin 
nükleotid ve DNA sentezini bloke eder. İki 
formu mevcut olup mikofenolat mofetil 
(MMF) ikiye bölünmüş dozda günde 1000-
3000mg kullanılırken mikofenolik asit 720-
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1080mg kullanılmaktadır. Transplant 
hastalarında da rahatlıkla kullanılan bu ilaç 
diyaliz hastalarında da kullanılabilir. 
Transplantasyonun yanında diğer 
endikasyonları SLE, inflamatuar 
miyozitler, akciğer tutulumu olan sistemik 
skleroz (SSc) ve ANCA ilişkili 
vaskülitlerdir.  

GİS yan etkileri sık olup bulantı, 
kusma, iştahsızlığın yanında karın ağrısı, 
konstipasyon, dispepsi, şişkinlik, diyare 
(%25), ülser, hatta GİS kanaması da 
bildirilmiştir. Ayrıca hepatotoksisite Kİ 
supresyonu (anemi, lökopeni, sitopeni), 
fırsatçı enfeksiyonlara yatkınlık da 
tanımlanmıştır. Özellikle CMV, herpez 
zoster, Pneumocystis Jirovecii ve 
tüberküloz açısından dikkat edilmesi, 
gerekirse taranması önerilmektedir. 
Mikofenalat kullanımında lenfoproliferatif 
malignitelerde de artış bildirilmiş olup 
Ebstein-Bar virüsü (EBV) ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. 

Gebelik ve emzirme döneminde 
kontrendike olan bu ilacın gebelikten en az 
6 hafta önce kesilmesi gerekmektedir. 
Perioperatif kullanımda da AZA’ya benzer 
şekilde ACR/AAHKS operasyondan 1-2 
gün önce kesilmesini, hastalığın alevlenme 
riski varsa devam edilmesini, artmış 
enfeksiyon riski ve KCFT yüksekliği 
açısından dikkat edilmesi gerektiğini 
vurguluyor. Bununla birlikte AZA’ya 
benzer şekilde operasyondan 1 hafta önce 
kesip, 1-2 hafta sonra başlanmasını 
önerenler de mevcut. 
Kalsinörin inhibitörleri: Kalsinörin 
inhibitörler T lenfositler üzerinden etkili 
olan siklosporin ve takrolimustur. Oral 
yolla kullanılan bu ilaçlardan takrolimus 
daha potenttir. Günlük kullanım dozları 
takrolimus için 0,2-0,3mg/kg (terapötik kan 
düzeyi 8-10ng/ml), siklosporin için ise 2,5-
4mg/kg (terapötik kan düzeyi 80-
400ng/ml)’dır. Transplant hastalarında 
kullanılan kalsinörin inhibitörleri 
romatolojide BH, SLE, Felty sendromu, 
SjS, inflamatuar miyozitler, makrofaj 
aktivasyon sendromu (MAS), piyoderma 
gangrenozum ve psöriaziste kullanılabilir.  

Yan etkiler her ikisi için de benzer olup 
sıklıklar siklosporin için verilmiştir. En 
ciddi yan etkileri hipertansiyon (%40-100) 
ve nefrotoksisitedir. Bu nedenle tansiyon 
takibinin yanında nefrotoksisite açısından 
renal fonksiyonların yakın takibi 
gerekmektedir. Bazal kreatinin değerinde 
%30’dan fazla artış olması durumunda 
ilacın kesilmesi gerekmektedir. Bunun 
yanında önemsiz görünmekle birlikte 
hastayı rahatsız eden ve ilacın kesilmesini 
gerektiren hipertrikoz (%8-30), 
hiperpigmentasyon ve gingival hipertrofi 
(%10-18) de bildirilmiştir. Ayrıca 
nörotoksisite (tremor, başağrısı, nöbet gibi), 
metabolik bozukluklar (diyabet, 
hiperlipidemi, hiperkalemi, 
hipomagnezemi, hiperürisemi) da 
görülebileceği için bunların da takibi 
gerekmektedir.  Nadiren hepatotoksisite ve 
malignite, özellikle lenfoproliferatif 
maligniteler de görülebilmektedir. 
Kalsinörin inhibitörleriyle birlikte kolşisin 
kullanılırsa toksisitenin artabileceği 
unutulmamalıdır. 

Kalsinörin inhibitörleri gebelik ve 
emzirme döneminde gerekli hallerde sıkı 
kan basıncı kontrolü ile kullanılabilir. 
Perioperatif kullanımda AZA ve 
mikofenolata benzer şekilde ACR/AAHKS 
tarafından operasyondan 1-2 gün önce 
kesilmesi, hastalığın alevlenme riski varsa 
devam edilmesi, artmış enfeksiyon riski ve 
KCFT yüksekliği açısından dikkatli 
olunması önerilmektedir. Bu ilaçlar için de 
operasyondan 1 hafta önce kesilmesi, 1-2 
hafta sonra başlanması şeklinde öneriler de 
bulunmaktadır. 
Siklofosfamid: Alkilleyici bir ajan olan CyP 
oral olarak 1-3mg/kg/gün veya 500-
1000mg intravenöz (İV)  pulse tedavi 
şeklinde kullanılabilir. Ancak oral 
kullanımın yan etkisinin daha fazla olması 
ve etkinlik olarak İV kullanımla aralarında 
fark olmaması nedeni ile günümüzde 
çoğunlukla İV uygulama önerilmektedir. 
GFR 30ml/dk ve üzerindeki değerlerde doz 
ayarlamasına ihtiyaç duyulmazken GFR 
değeri 10-29ml/dk ise dozun %75’i, 
10ml/dk’nın altındaysa %50’si 
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uygulanmalıdır.  SLE, vaskülitler, akciğer 
tutulumlu SSc, katastrofik antifosfolipid 
sendromu (CAPS) gibi hayatı tehdit eden 
ciddi durumlarda İV CyP tedavisi tercih 
edilmektedir. 

Yan etkileri arasında bulantı, kusma, 
stomatit, ishal, Kİ süpresyonu 
(pansitopeni), kardiyotoksisite, pnömoni, 
pulmoner fibrozis, pulmoner veno-okluziv 
hastalık, ARDS ve enfeksiyonlar sayılabilir.   
Kİ süpresyonu özellikle uygulamadan 8-14 
gün sonra belirgin hale geldiği için bu 
dönemde fırsatçı enfeksiyonlar açısından 
dikkatli olunmalıdır. Gerekirse 
Pneumocystis jirovecii profilaksisi 
önerilmektedir. CyP’in metaboliti olan 
akrolein mesanede toksisite yaparak 
hemorajik sistite neden olabilmektedir. 
Bunu önlemek için CyP tedavisi sonrası 
uygun hidrasyon mesna/üremiteksan 
uygulaması önerilmektedir. CyP ile ayrıca 
mesane kanseri başta olmak üzere sekonder 
maligniteler (akut lösemi, malign lenfoma) 
de bildirilmiştir. 

CyP sonrası infertilite riski arttığı için 
hastalara öncesinde sperm veya ovum 
dondurulması önerilebilir. Bir diğer 
uygulama ise ilk dozdan 10-14 gün önce 
GnRH verilmesidir. Gebelik ve emzirme 
döneminde kontrendike olan bu ilacın 
gebelikten en az 3 ay önce kesilmesi 
gerekmektedir. Ancak hayatı veya organı 
tehdit eden durum varsa gebeliğin 2. ve 3. 
trimesterinde CyP verilebilir. Perioperatif 
kullanım ile ilgili öneri bulunmamakla 
birlikte genelde hayatı veya organı tehdit 
eden durumlarda kullanıldığı için bu gibi 
durumlarda acil haller dışında zaten 
operasyona izin verilmemektedir.  

 
Profilaksi ve Aşılama 

Romatoloji pratiğinde kullanılan 
konvansiyonel DMARD’lar ve AZA düşük 
immünsüpresyon riskine sahiptirler. Bu 
nedenle hepatit B açısından da düşük riskli 
grup arasında yer almaktadır. Ancak 
kombine kullanımlarda, özellikle 2 
haftadan fazla 20mg/gün ve üzeri steroid 
kullanımı olduğunda bu risk artmaktadır. 
Bu nedenle ilaçlara başlanmadan önce 

hepatit serolojisi istenmeli, HBsAg ve 
AntiHBc pozitifliğinde gastroenterolojiden 
görüş istenmelidir. 

Bu ilaçlar kullanılırken canlı 
olmayan aşılar yapılabilir. 2022 ACR 
önerilerinde sadece influenza aşısı için 
MTX’a aşılama sonrası 2 hafta ara 
verilmesi önerilmektedir. Diğer tüm canlı 
olmayan aşılarda ilaçlara devam edilebilir. 
Ancak bu ilaçlar kullanılırken canlı aşı 
yapılmaması, yapılacaksa SZP, HCQ 
dışındaki tüm konvansiyonel DMARD ve 
immünsüpresif ilaçlara aşı öncesi ve sonrası 
4’er hafta ara verilmesi önerilmektedir. 
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Arthritis Care Res 2020;72(4):461-88.  
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drugs in pregnancy and breastfeeding: 
immunomodulatory anti-rheumatic drugs 
and corticosteroids Rheumatology (Oxford) 
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Romatolojik Hastalıklar Ve Tromboz: 

Kolaylaştırıcı Faktörler, Tromboza Eğilime 
Neden Olan İlaçlar Ve Yönetimi 

 
Nazife Şule Yaşar Bilge 

 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İç 

Hastalıkları AD, Romatoloji BD 
Normal vasküler bütünlüğün olduğu 

bireylerde hemostaz, trombosit 
fonksiyonları, koagülasyon sistemi ve 
fibrinolizisin dengede çalışması ile sağlanır. 
Ancak bir nedenle kanama olduğunda önce 
endotel, trombositler ve von Willebraund 
faktörden oluşan primer hemostatik 
mekanizmalar devreye girer, ardından 
koagülasyon sistemi yani sekonder 
hemostaz devreye girerek pıhtı oluşumunu 
sağlar. Sağlıklı bireylerde bu olayları 
fibrinolizis mekanizmaları izler. Damar 
hasarı yaratan durumlar, trombofili gibi 
pıhtı oluşumuna yatkınlığı arttıran 
durumlar ve staza neden olan durumlar 
tromboza yatkınlığı arttırır. İnflamasyon ve 
tromboz farklı aşamalarda birleşen, 
karmaşık bir ilişkiye sahip iki farklı olaydır. 
İnflamasyona bağlı olarak koagülasyon 
sisteminin aktive olması aslında 
patojenlerin sistemik yayılımını 
sınırlandırmayı amaçlayan, fizyolojik bir 
yanıttır. Kronik inflamasyon doku hasarı, 
artmış ateroskleroz ve tromboz gelişimine 
yol açabilir, hem arteriyel hem de venöz 
tromboza sebep olabilir. İnflamasyon 
induced trombozun patogenezi karmaşıktır. 
İnflamasyon platelet, lökosit ve endotel 
hücre aktivasyonuna neden olur. Bu 
hücrelerin etkileşimi endotelyal hasar ve 
endotel hücre disfonksiyonuna neden olur.  
Ancak endotelyal hasar tek başına 
mekanizmayı açıklamaya yeterli olmaz.  

Trombositlerin koagülasyon kaskadı, 
immun sistem ve endotel ile etkileşime 
girmesi sonucunda immunotromboz 
tetiklenir. İmmunotrombozun aşırı 
aktivasyonu tromboinflamasyon adı verilen 

sistemik, protrombotik bir sürece yol açar. 
İnflamasyon ilişkili venöz tromboz endotel 
hasarı olmaksızın gelişebilir. Primer 
hemostazın sorumlusu olan plateletler 
hem immunotrombozda hem de 
tromboinflamasyonda başroldedir. 
İnflamatuvar hastalıklar da trombositlerin 
doku hasarına neden olduğu 
düşünülmektedir. Kompleman trombosit 
yüzeyinde aktive olabilir ve immun 
mediatör olarak rol oynayabilir. Yüksek CRP 
ve SAA da protrombotik ve 
proinflamatuvar olayları tetikler. 

CRP, primer ve sekonder hemostazın 
aktivasyonunda rol oynayarak, endojen 
fibrinolizisi inhibe ederek ve plateletlerin 
stimülasyonu ile koagülasyona katkıda 
bulunur. En önemli prokoagülanlardan biri 
olan antitrombin inflamasyonda azalır ve 
yetersiz salınım tromboza yatkınlığı arttırır. 
İnflamasyonda TNF-alfa ve IL-1, protein C 
ve dolaylı olarak protein S düzeylerinin 
düşmesine sebep olur, fibrinolizisin 
inhibisyonuna sebep olur. 

İnflamasyon ilişkili trombozla 
karakterize hastalıklar: Behçet, AFAS, ANCA 
ilişkili vaskülitler, Takayasu arteriti, RA, SLE, 
FMF, Burger hastalığı ve inflamatuvar 
barsak hastalığıdır.  

ANCA ilişkili vaskülit (AAV) tanılı 
hastaların %12’sinde VTE saptanmıştır. 
Çoğunlukla venöz tromboz ve hastalığın 
aktif olduğu dönemde görülür. Sistemik 
inflamasyonun yanı sıra ilaçlar 
(glukokortikoidler!), immobilizasyon ve 
nefrotik sendrom neden olabilir. ANCA da 
trombotik sürece katkıda bulunabilir, 
endotel yüzeyine yapışarak adezyon 
moleküllerini arttırabilir – protrombotik-
proadeziv etkisi vardır. EGPA’da ise 
eozinofiller tromboz gelişiminde rol oynar.  

Takayasu arteritinde olgu bildirileri 
şeklinde pek çok tromboz vakası vardır. 
Artmış trombosit aktivitesi ve vasküler 
inflamasyonun tromboza neden olduğu 
düşünülmektedir. 
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RA’ da normal popülasyona göre 2 kat 
artmış VTE riski vardır. Geleneksel risk 
faktörlerine ek olarak kronik sistemik 
inflamasyon, vasküler endotel aktivasyonu 
ve tedavi ilişkili faktörler RA’da VTE 
gelişimine katkıda bulunur. TNF-alfa, IL-6, 
IL-17, IL-1-beta, sinovial pannus 
gelişiminde ve endotel hücrelerinin 
aktivasyonunda rol oynar. Bu olay 
aterosklerozun ve koagülasyon kaskadının 
tetiğini çeker.  

AFAS’ın eşlik etmediği SLE hastalarında 
%10 oranında venöz tromboz saptanır, %3-
15 oranında da non-fatal trombotik stroke 
görülür. SLE’de geleneksel risk faktörlerinin 
yanında antifosfolipid antikorlarının varlığı 
da tromboz riskini arttırır. Lupus nefriti, 
uzun hastalık süresi de artmış tromboz riski 
ile ilişkilendirilmiştir. SLE’de tromboz riskini 
arttıran faktörler; erken tanı yaşı –uzun 
hastalık süresi, erkek cinsiyet, ırk, sigara, 
persistan hastalık aktivitesi, nefrit, HT, 
dislipidemi, hiperhomosisteinemi, AFA 
varlığı, yüksek doz glukokortikod kullanımı, 
HRT veya OK kullanımıdır.  

FMF hastalarında tromboz sıklığında 
artış belirtilmiştir. Artmış PAI-1 düzeyleri 
hiperkoagülabiliteye neden olabilir. 
İnflamasyonun sebep olduğu endotel 
hasarı tromboza eğilimi arttırır. Homozigot 
M694V mutasyonu olanlarda tromboza 
artmış yatkınlık olduğu gösterilmiş. 
Amiloidozu olan FMF hastalarında da 
tromboza yatkınlık bildirilmiştir 
 Romatoloji pratiğinde kullanılan 
bazı ilaçlar da tromboza yatkınlığı 
arttırmaktadır. Bunlar içerisinde en iyi 
bilineni glukokortikoidlerdir. 
Glukokortikoidler hipertansiyon, 
hiperlipidemi, hiperglisemi, obesiteye yol 
açması nedeni ile tromboza yatkınlığı 
arttırır. Dolayısı ile en düşük dozda, en kısa 
süre kullanılmalıdır. Hastalar 
komplikasyonlar açısından yakın takip 
edilmeli, oral kontraseptif ve sigara 
kullanımından kaçınmaları konusunda 
uyarılmalıdır. 

 Metotreksat da folik asit 
metabolizmasını inhibe ederek 
hiperhomosisteinemiye neden olur ve 
tromboz riskinde artışa neden olur ancak 
folik asit replasmanı yapıldığında bu riskin 
ortadan kalktığı görülmüştür. Rutin 
uygulamada ise metotreksatın sistemik 
inflamasyonu baskılayarak kardiyovasküler 
hastalık riskini azalttığı bilinmektedir. 

Tromboza yatkınlığa neden olduğu 
konusunda en çok tartışılan ilaçlar JAK 
inhibitörleridir. Tofacitinib yaklaşık 10 yıldır 
kullanımda olan bir panJAK inhibitörüdür 
ve ORAL Surveillance  (ORALSURV) 
çalışması’nda tofacitinibin tromboz riskini 
arttırdığı saptanmıştır.  FDA sonuçları tüm 
JAK inh için genelledi ve RA’da tofa 
kullanımını TNFi dirençli hastalarla sınırladı 
ancak EULAR, RA tedavi önerilerinde JAK 
inhibitörleri için bir değişiklik yapmadı. 
Uzun dönem takipte baricitinib’in de 
benzer sonuçlara sahip olduğu 
gösterilmiştir. Bu risk PsO ve PsA hastaları 
içinde benzer olarak saptanmıştır. 

Hasta yönetiminde inflamasyonu 
baskılamak en önemli adımdır. Bunun da 
protatipi Behçet hastalığıdır; 
immunsupresif ajanların inflamasyon ilişkili 
tromboz tedavisinde en etkin olduğu 
tablodur. RA, SLE, AAV ve Takayasu 
arteritinde de sistemik inflamasyonun ve 
hastalık aktivitesinin kontrolü faydalıdır. 
RA’ da klinisyenin tercihine göre 
konvansiyonel ve biyolojik DMARDlar 
kullanılabilir ancak anti-TNF ve RTX ön 
plandadır. Anti-TNF tedavi inflamasyonun 
kontrolü ile birlikte TNF’ nin blokajı ile 
endotel hücre hasarının önüne geçer. HCQ, 
glukoz ve kolesterol düzeylerinde düşme, 
anti-platelet ve anti-agregan etkileri 
nedeniyle tercih edilebilir. AFAS’ta HCQ, β-
2 glikoprotein 1’ in fosfolipid yüzeylere 
bağlanmasını inhibe eder ve endotel 
bütünlüğünün korunmasını sağlar. 
İmmunsupresyon ve antiagregan/platelet 
tedavi yeterli olmadığında antikoagülan 
tedavi gereklidir. Hem fraksiyone hem de 
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unfraksiyone heparin inflamasyonun 
indüklediği doku faktörü salınımını azaltır 
ve endotelin antikoagülan etkisini arttırır. 
Varfarinden farklı olarak heparinin anti-
inflamatuvar etkileri vardır (TNF-alfa, IL-8 
ve adezyon moleküllerinin inhibisyonu 
yapar). Statinler; lipid düşürücü etkilerinin 
yanı sıra antitrombotik ve antiinflamatuvar 
etkiye sahiptir. Faktör 5, 13 ve protrombin 
inhibisyonu ile venöz tromboz riskini 
azaltır. Proinflamatuvar sitokinlerin (IL-1, 
IL-6 ve TNF-alfa) salınımını azaltır, anti-
inflamatuvar sitokinlerin (IL-10) salınımını 
arttırır. ACE inhibitörlerinin anti-
inflamatuvar ve endotel hasarını iyileştirici 
etkisi vardır. 
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Vakalar Eşliğinde Zor Vakaların Yönetimi 
Behçet Hastalığı: Pulmoner anevrizma ve 

derin ven trombozu 
 

Rabia Deniz, Cemal Bes 

 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi Romatoloji Kliniği 
 
Kardiyak tutulum Behçet hastalığı seyrinde 
nadir ancak mortal seyredebilen cidi bir 
tutulum tipidir. Literatürde %1-5 arası 
vakada, genç ve erkek hasta grubunda daha 
sık olarak bildirilmiş olup daha çok sağ 
atrium ve sağ ventrikül veya ikisinin 
beraber etkilendiği sağ kalp içinde trombüs 
izlenmektedir. Agresif immunsupresif 
tedavi yanında antikoagülan eklenmesi 
tartışmalı olup, standart bir uygulama 
yoktur. Özellikle eşlik eden anevrizma 
varlığı ve trombofili eğilimi bu kararda 
belirleyici rol oynamaktadır.  Ciddi genel 
durum bozukluğu ve akut faz artışına yol 
açan bir vaka üzerinden intrakardiyak 
trombozla seyreden Behçet hastalığı 
tartışılmıştır. 
26 yaşında erkek hasta, subfebril ateş, 
genel durum bozukluğu, oral alımda 
azalma, son 5 ayda 12 kg kilo kaybı ile 
başvurdu. Hastaya 2 sene önce Behçet 
hastalığı tanısı konmuş, prednizolon ve 
azatiopürin başlanmış ancak hasta 
gastrointestinal intolerans nedeniyle 6 
aydır tüm ilaçlarını kesmişti. Sorgusunda, 
son 3 senedir yılda 10 civarı tekrarlayan 
oral aft, senede 2-3 kez çıkan skar bırakan 
genital ülser, 2 sene önce sağ alt 
ekstremitede derin ven trombozu vardı. 1.5 
sene önce başağrısı ile tetkik edildiğinde 
dural sinüs trombozu ve parankim 
tutulumu dışlansa da bilateral papilödem 
saptanmıştı. Papilopüstüler lezyon, 
folikülit, eritema nodozum ve üveit öyküsü 
yoktu. Daha önce esrar kullanımı olan hasta 
halen yoğun sigara kullanmaktaydı. 
Hastaya 7 ay önce toraks BT’sinde 
pulmoner anevrizma olmadığı ve DVT 

öyküsü de olduğu için düşük molekül 
ağırlıklı heparin de başlanmış ama bunu da 
2 ay kullanıp bırakmıştı. İlaçlarını 
bıraktıktan birkaç ay sonra nonprodüktif 
öksürük, efor dispnesi başlamış ve son 2 
ayda şiddetlenmiş. Üç defa massif olmayan 
düzeyde hemoptizisi olmuştu. 
Hastaya yatışında paterji testi yapıldığında, 
konvansiyonel test 1/4, pnömokok antijeni 
ile uyarılan modifiye paterji testi 4/4 ve 
püstüler pozitifti. Laboratuvar tetkiklerinde 
CRP 89 mg/dl, eritrosit sedimentasyon hızı 
71 mm/saat, nötrofilik lökositoz, 
normokrom normositer anemi, ferritin 519 
mg/dl, ve viral seroloji negatif saptandı. 
Trombofili panelinde heterozigot MTHFR 
C677T mutasyonu dışında özellik yoktu. 
Göz muayenesinde bilateral optik sinir hafif 
tortiyöze görünmekle birlikte aktif üveit ya 
da sekel bulgu görülmedi. Kranial MR ve 
MR venografi olağan saptandı.  
 
Çekilen Toraks BTA’da pulmoner trunkus 
28 mm ve aort çapı 26 mm olup, oran 1’in 
üzerinde, sağ pulmoner arter truncus 
bazalisten itibaren ve sol pulmoner arter alt 
lob anteromediobazal segment dallarında 
tromboze anevrizmatik görünüm, sağ 
akciğer alt lob laterobazal ve 
posterobazalde, sol akciğer posterobazalde 
hemorajik enfarkt ile uyumlu buzlu cam 
vasfında görünüm mevcuttu (Figür 1). Alt 
ekstremite arterial ve venöz dopplerde 
trombüs saptanmadı.  
Transtrorasik ekokardiyografide sPAB 30 
mmHg, ejeksiyon fraksiyonu %65, hafif 
perikardiyal effüzyon izlendi. Sağ ventrikül 
triküspit kapak posteriorunda 27x22 mm 
kitle benzeri görünüm saptanınca yapılan 
transözafageal ekokardiyografide aynı 
lokalizasyondan başlayıp triküspit anulusa 
invaze olan, 3 parçalı, hareketli, toplamda 
50x20 mm ve sağ atrium içine doğru 
posterior anulustan triküspit kapağa invaze 
olarak sağ atriuma geçen hareketli 10x11 
mm ve üzerinde fibriller 12 mm hareketli 
parçaları olan kitle imajı izlendi (Figür 2). 
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Sol kalp boşukların da özellik saptanmadı. 
Tromboz, anjiyosarkom, leiomyosarkom 
ayırıcı tanısı için kardiyak MR planlandı. 
Kardiyak MR’da, sol ventrikül ve bilateral 
atriumlar normal yapı ve fonksiyonda iken 
sağ ventrikülde erken fazda perfüzyon 
defekti yokken gadolinyum incelemenin 
geç fazında içerisinde 54x37x24 mm 
çapında çevresinde hiperintens halo 
bulunan hipointens intrakardiyak trombüs 
ve normal duvar hareketleri izlendi (Figür 
3). Doku perfüzyonu, kapak yapı ve 
fonksiyonları, aort kökü normal saptandı.  
Hastaya 3 gün üst üste 1000 mg ve 
ardından 10 gün 60 mg/gün iv 
metilprednizolon verildikten sonra 48 
mg/gün oral tedaviye geçildi. 1000 mg 
siklofosfamid tek doz uygulandıktan 1 hafta 
sonra da dev intrakardiyak trombüs varlığı 
gözetilerek, quantiferon testi negatif olan 
hastaya infiximab 5 mg/kg yüklemeye 
başlandı. 0, 2 ve 6.haftalarda yükleme 
sonrası 6 haftada 1 deam ve 4. Haftada 2 
mg/kg oral azatiopürin eklendi. Akut faz 
belirteçleri normal aralığa gelen, efor 
dispnesi ve ateşi kaybolan hasta kilo 
almaya da başladı. Takibine halen devam 
edilmektedir. 
Sonuç olarak intrakardiyak tromboz ile 
seyreden Behçet Hastalığı agresif ve hızlı 
tedavi başlanması gereken ve vaka bazında 
tedavi rejiminin değişkenlik gösterebileceği 
ciddi bir kliniktir. Özellikle mukokutanöz 
seyir dışındaki organ tutulumu ve diğer 
vasküler tutulum olan hastalarda kardiyak 
tutulum açısından tarama asemptomatik 
vakaların da tespiti ve daha etkin tedavi ve 
takip için planlanmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figür 1: Pulmoner BT anjiyografide sağ 
ve sol pulmoenr arterlerde tromboze 
anevrizmatik görünüm. 
 
 
 

 
 
 
Figür 2: Transözafageal ekokardiyografide 
sağ ventrikül içerisinde intrakardiyak 
trombüs ile uyumlu görünüm.  
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Pulmono-Renal Sendrom: Bir 
Granülomatöz Polianjitis Olgusu 

 
Ezgi Çimen Güneş 

 
Giriş: Granülomatöz polianjitis (GPA), 
sıklıkla küçük ve orta çaplı damarları 
etkileyen antinötrofilik sitoplazmik antikor 
ile ilişkili olan sistemik bir nekrotizan 
vaskülittir. GPA her iki cinsiyette özellikle 
45-60 yaş arası hastalarda görülür. 
Multisistemik tutulum görülebilmekle 
birlikte en sık üst ve/veya alt solunum 
yolları ile böbrek tutulumu 
saptanmaktadır. Tedavide özellikle 
kortikosteroid, siklofosfamid, ritüksimab ve 
hayati organ tutulumu varlığında 
plazmaferez tek başına ya da kombinasyon 
şeklinde kullanılan tedavi rejimleridir.  
Olgu: 68 yaşında erkek hasta, yaklaşık iki ay 
önce başlayan öksürük ve hemoptizi 
nedeniyle başvurdu. Hastanın öyküsünden 
2 ay önce şikayetleri nedeniyle amoksisilin 
klavulanat, sonrasında yanıtsız olmasından 
dolayı levofloksasin kullandığı öğrenildi. 
Hemoptizi artışı ve nefes darlığı olan hasta 
dış merkeze başvurmuş. Yüksek 
rezolüsyonlu akciğer tomografisinde 
(HRCT); her iki akciğerde özellikle 
parakardiyak alanlarda yoğunlaşan 
subplevral alanlarının kısmen korunduğu 
yaygın buzlu cam atenüasyon artışı odakları 
izlenmesi (Şekil 1) ve saturasyon düşüklüğü 
nedeniyle hastaya 5 lt/dk nazal oksijen 
verilmiş. Genel durumu kötüleşen hasta, 
hastanemiz yoğun bakım ünitesine sevk 
edilmiş. Yoğun bakıma yatışı yapılan 
hastadan romatoloji konsültasyonu 
istenmiş. Hastanın sistem sorgulamasında 
ek patolojik bulgu saptanmadı. 
Özgeçmişinde koroner arter hastalığı ve 
hipertansiyonu olduğu öğrenildi. Fizik 
muayenesinde oda havasında oksijen 
saturasyonu %84 idi, her iki akciğer 
bazallerinde solunum sesleri azalmıştı. 
Laboratuvar incelemesi Tablo 1’de 
verilmiştir. Hastanemizde tekrarlanan 

HRCT’de bilateral plevral efüzyonla 
alveolar hemoraji olarak değerlendirilen 
her iki akciğerde ağırlıklı olarak santral 
yerleşimli, çevresinde buzlu cam 
dansitelerinin eşlik ettiği fokal 
konsolidasyon alanları izlendi (Şekil 2). 
Hemoptizi varlığı, akut faz reaktan 
yüksekliği ve HRCT bulgusu ile göğüs 
hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarına 
danışıldı. Göğüs hastalıkları hastaya 
metilprednizolon 2x40 mg intravenöz 
tedavi (IV), hemoptizi için transamin 3*1 IV, 
antibiyoterapi açısından enfeksiyon 
hastalıklarına ve kalp yetmezliği olan 
hastanın kardiyoloji bölümüne 
danışılmasını ayrıca hemoglobin takibi ve 
hemoptizi devam ederse girişimsel 
radyoloji bölümüne danışılmasını önerdi. 
Enfeksiyon hastalıkları tarafından hastaya 
renal dozda piperasilin-tazobaktam 3x2,25 
mg IV tedavi önerildi. Romatoloji bölümü 
olarak tarafımızca göğüs hastalıklarının 
önerisine ek olarak romatizmal serolojik 
testleri ve 24 saatlik idrarda protein 
bakılması istendi. İstenilen tetkik sonuçları 
tablo 2’de verilmiştir. Hastaya mevcut 
klinik, laboratuvar ve görüntüleme 
bulguları ile GPA tanısı konularak 1000 
mg/gün pulse metilprednizolon tedavisi 
başlandı. Ancak hemoptizisinin devam 
etmesi nedeniyle plazmaferez başlandı. 
Plazmaferezle birlikte oral 48 mg/gün 
metilprednizolon ve kreatinin değerine 
göre doz ayarlanarak siklofosfamid verildi. 
Takibinde hemoptizisi ve kreatinini geriledi, 
nazal oksijen ihtiyacı kalmadı. 
Siklofosfamide bağlı trombositopeni 
nedeniyle hastanın tedavisi rituksimab ile 
değiştirildi. Rituksimab altında klinik ve 
laboratuvar olarak stabil seyreden hastanın 
takipte 2. ayında mevcut tedavisi 
metilprednizolon 12 mg/gün, trimetoprim 
sulfametoksazol haftada 2 gün, kalsiyum 
karbonat+kolekalsiferol günde 1 defa ve 
pantoprazol 40 mg/gün olarak düzenlendi. 
İkinci ay HRCT’sinde başvuru anındaki 
görüntüleri belirgin olarak geriledi (Şekil 3). 
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Hastamız klinik ve laboratuvar olarak stabil 
takip edilmektedir.  
 
Tartışma:  
Granülomatöz polianjitis (GPA), sıklıkla 
küçük ve orta çaplı damarları etkileyen 
antinötrofilik sitoplazmik antikor ile ilişkili 
olan sistemik bir nekrotizan vaskülittir. GPA 
nadir görülen, morbidite ve mortalite 
potansiyeli olan ciddi bir hastalıktır. 
Akciğerlerde alveolar hemoraji, 
böbreklerde hızla ilerleyici olabilen pauci-
immün glomerülonefrit gibi hayatı tehdit 
eden klinik tablolarla karşılaşılabilir. 
Tekrarlayıcı sinüzit başta olmak üzere 
kulak, burun, boğaz bulguları genellikle 
şiddetlidir. Günümüzde çoğu vakada 
yüksek doz kortikosteroid ve 
immünsüpresif ilaçların kombinasyonu ile 
remisyon sağlanabilmekte ve 
sürdürülebilmektedir. Ancak GPA’lı 
hastalarda nüks ve enfeksiyon görülme 
sıklığı fazla olduğundan yakın takip 
önemlidir. Ciddi seyirli GPA tedavisinde 
immünsupresif tedavi erken ve agresif 
şekilde başlanmalıdır. Her ne kadar 
plazmaferez etkinliği ile ilgili tartışmalı 
sonuçlar bildirilse de, hala ciddi böbrek 
tutulumu olan ve alveolar hemoraji ile 
gelen hastalarda kullanılagelmektedir. 
Multisistemik bir hastalık olmasından 
dolayı hasta tedavisinde en iyi sonuç için 
bizim olgumuzda da olduğu gibi 
multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.  
 
Tablo 1. Hastanın laboratuvar değerleri 
 

Parametre Başvuru 
değerleri 

Plazmaferez 
öncesi  

9. Plazmaferez 
sonrası 

Ritüksimab 
sonrası 

Kreatinin (mg/dl) 4,58  2,93 2,24 2,44 
Lökosit (hücre/uL) 13,8x103 8,7x103 5,4x103 5,3x103 
Hemoglobin (g/dL) 8,2 9,4 10,9 10,4 
Trombosit (hücre/uL) 287x103 243x103 90x103 144x103 
C-reaktif protein 
(mg/L) 

104,4 114  0,22 0,33 

Sedimentasyon 
(mm/h) 

118 109 8 11 

Tam idrar tetkiki Protein: +  
Eritrosit: 
150/HS 
Lökosit: 6/HS 

Protein: + 
Eritrosit: 38/HS 
Lökosit: 4/HS 

Protein: + 
Eritrosit: 38/HS 
Lökosit: 2/HS 

Protein: + 
Eritrosit: 24/HS 
Lökosit: 2/HS 

Normal aralık dışında olan değerler koyu 
yazılmıştır 
 
Tablo 2. Hastanın serolojik ve laboratuvar 
değerleri  
 

Parametre    
ANA  Negatif 
RF (U/mL) 9,60  
PR3-ANCA (U/mL) >100,0  
MPO-ANCA (U/mL) 0,6  
24 saatlik idrarda 
protein (mg/gün) 1224  

Normal aralık dışında olan değerler koyu 
yazılmıştır, ANA: Anti-Nükleer Antikor, RF: 
Romatoid Faktör, PR3-ANCA: Proteinaz-3 
Anti-nötrofil Sitoplazmik Antikor, MPO-
ANCA: Myeloperoksidaz Anti-nötrofil 
Sitoplazmik Antikor 
 

 
Şekil 1. Hastanın başvuru anındaki yüksek 
rezolüsyonlu akciğer tomografisi 
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Şekil 2. Hastanın yüksek rezolüsyonlu 
akciğer tomografisi, a. Bilateral plevral 
efüzyon (siyah ok), b. Santral yerleşimli, 
çevresinde buzlu cam dansitelerinin eşlik 
ettiği fokal konsolidasyon alanları (siyah 
ok) 
 

 
Şekil 3. Hastanın ikinci aydaki yüksek 
rezolüsyonlu akciğer tomografisi 
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POSTER	SUNUMLAR
	
	
[PS	-	01]	
 
İdiopatik lökoklastik vaskülit kliniği 
gelişen psöriazis vakası 
  
Sevil Yiğit, Sinem Sağ 
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
  
Lökositoklastik vaskülit'de etkilenen damarlar 
çevresinde nötrofilik infiltrasyon,fibrinoid 
nekroz ve endotel hücre hasarı 
görülür.Olguların %50'sinde idiyopatik olabilir 
veya enfeksiyonlar,ilaçlar,neoplastik 
hastalıklardan 
kaynaklanabilir.Psöriazis,öncelikle cildi 
etkileyen,ancak özellikle artrit ve böbrek 
hasarı ile sistemik tutulumu da 
olabilen,kronik,bir hastalıktır.Olgumuzda 
sedef tutulumuna eşlik eden lökoklastik 
vaskülit sunacağız.Psöriatik artrit tanılı 40 
yaşında bir kadın,her iki alt ekstremitede 3 
günlük kaşıntılı eritematöz-purpurik lezyon 
öyküsü ile başvurdu.Lezyonlar palpabldı.Klinik 
öyküsü alındığında, herhangi bir mantar veya 
ilaç alımı yoktu.Önceki günlerde 
gastrointestinal,solunum yolu,eklem ağrısı 
veya başka semptom bildirmedi.Periferik kan, 
idrar sediment analizi ve göğüs röntgeni 
değişiklik göstermedi ve otoimmün çalışmalar 
(ANA, ANCA,C3, C4 ve CH50) ve serolojiler 
(HBV, HCV ve HIV) negatifti.Deri biyopsisinde 
lökositoklastik vaskülit raporlandı ve direkt 
immünofloresan çalışması negatifti.Hastaya 
kolşisin 2x1prednol 32 mg 
baslandı.Takiplerinde lezyonlarında gerileme 
olan hastanın steroid dozu azaltılarak kesildi. 
Derinin lökositoklastik vaskülitine tip III aşırı 
duyarlılık reaksiyonu aracılık eder ve 
dolaşımdaki bağışıklık komplekslerinin 
gelişmesinden ve bunların yüzeysel pleksus 
damarlarında birikmesinden 
kaynaklanır.Damarların geçirgenliği,bağışıklık 
kompleksinin boyutu ve doğası,hidrodinamik 
kuvvetler gibi vasküler duvarda bağışıklık 
komplekslerinin birikmesini etkileyebilecek 
birçok faktör vardır.Hastamızın 
durumunda,kaşınmanın,hasarlı derinin 
yüzeyel pleksus damarlarında bağışıklık 
komplekslerinin birikmesini aktive eden 
tetikleyici olduğuna inanıyoruz.Literatürde bu 
şekilde yayınlanmış vaka az olmasıyla 
birlikte,Köebner Fenomeniyle birliktelik 
gösteren lökoklastik vaskülit olgusu 
bildirilmiştir.Bu da bizleri psöriazis 
hastalığının da etyopatogenez olarak akılda  

 
 
 
 
tutulması gereken antitelerden olduğunu 
düşündürmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Lökoklastik vaskülit, 
Psöriazis, Aşırı duyarlılık reaksiyonu 
 

 
Figür1-2:Hastanın	palpabl	purpurik	
döküntüleri	

	
	
	
figür2	
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[PS	-	02]	

Dermatomiyozit ile ilişkili 
antisentetaz sendromu 
  
Yıldız Akbal Engin1, Yakup Yalınkılınç2, Cemal 
Bes1 
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Romatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Dahiliye Ana Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Antisentetaz sendromu, 
dermatomiyozit ve polimiyozit ile ilişkili nadir 
bir inflamatuar kas hastalığıdır.  
Olgu: 45 yaş erkek hasta 3-4 aydır olan ateş, 
eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü, nefes darlığı; 
sonrasında el eklemlerinde şişlik gelişen; 
oturması, kalkması, mediven çıkması 
zorlaşan, göz kapakları, yüz, el dorsumu, 
uyluk lateralinde eritemli döküntüleri olan, el 
derisinde sertleşme ve çizgilerinde 
belirginleşme olan hasta nörolojiye 
başvuruyor. CK 646 U/L, LDH 355 U/L olan 
hastanın uyluk MRG’sinde T2 sekansta 
hiperintens görünümler saptandı. EMG 
miyopati ile uyumluydu. Kas biyopsisinde 
perifasiküler, perivasküler mononükleer 
iltihabi hücre infiltrasyonu vardı. Toraks BT’de 
mediastende yaygın LAP ve düzensiz sınırlı 
buzlu cam alanları görülen hastaya çekilen 
PET’de LAP’larda minimal FDG (suv max 2,6 ) 
tutulumu mevcuttu. İnguinal LAP eksizyonel 
biyopsisi reaktif hiperplaziyle uyumluydu. 
ANA 1/320 ince benekli (+), ENA paneli (-), 
miyozit panelinde PM-SCL (+++), SSA (+) 
idi. Nöroloji tarafından 5 gün 1 gram pulse 
prednol verilen hasta taburcu edildikten sonra 
tarafımıza danışıldı. Proksimal kas güçleri 
tamdı, vücuttaki eritemli lezyonları azalmıştı, 
nefes darlığı ve yutma güçlüğü yoktu. Kas 
enzimleri ve AFR normaldi. Dermatomiyozit, 
antisentetaz sendromu ile ilişkili intertisyel 
akciğer hastalığı tanısıyla hastaya 1 gram 
siklofosfamid ve 60 mg metilprednizolon 
tedavisi başlandı. 
Sonuç: Antisentetaz sendromunda akciğer 
tutulumu morbite ve mortaliteyi etkileyen en 
önemli faktördür, takibi dikkatle yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: antisentetaz sendromu, 
dermatomiyozit, interstisyel akciğer hastalığı 
	
	
	
	
	
	

	
	
[PS	-	03] 
 
Pulmoner romatoid nodüllerin ayırıcı 
tanısı: metastatik hastalık ve 
pulmoner kist hidatik 
  
Zehra Özsoy, Levent Kılıç, Sedat Kiraz 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı, Ankara, Türkiye, 
  
Romatoid artrit(RA);periferik küçük eklemleri 
simetrik tutan ilerleyici, inflamatuvar kronik 
hastalıktır.RA’te eklem dışı tutulumlar %17,8-
%50 oranında bildirilmiştir(1).RA’in akciğer 
bulguları sıklıkla plevral tutulum şeklinde 
olmakla birlikte intertisyel fibrozis, 
parankimal nodüller, bronşektazi şeklinde 
olabilir(2).Bu sunumda RA tanısıyla takipli 
hastanın akciğerde saptanan nodüllerin ayırıcı 
tanısı ve tedavi yöntemimizi sunmayı 
amaçladık.74 yaşında kadın,8 yıldır RA tanısı 
ile takipte.Leflunomid 20 mg,deflazakort 30 
mg,plaquenil 2x200 mg kullanmaktaydı.En 
son iki ay önce abatecept tedavisi 
almıştı.Akut akciğer ödemi nedeniyle acil 
servise başvuran hastanın görüntülemesinde 
hepatik venlerin inferiorundan renal venlerin 
inferioruna kadar uzanan, en geniş yerinde 
yaklaşık 6 cm ölçülen, içerisinde 
kalsifikasyonlar ve hiperdens komponentler 
bulunan kitle lezyonu,her iki akciğerde yaygın 
çok sayıda parankimal nodüller.Ayırıcı tanılar 
içerisinde romatoid nodül, metastaz, septik 
emboli düşünüldü.Feokromasitoma 
ekartasyonu sonrasında paragangliyoma veya 
mezankimal malignite ön tanısı ile yapılan 
biyopsi sonucunda neoplastik-nonneoplastik 
doku içermeyen granüle, eozinofilik materyel 
saptanmış ve ön planda kist hidatik 
düşünüldü.Ekinokokus granulosus IgG 
pozitifliği.Nodüllerin kist hidatik embolisi 
olduğuna karar verilerek albendazol 
başlandı.RA’li hastaların %0,2’sinde akciğer 
grafisinde pulmoner nodüller 
saptanmaktadır.Tipik olarak üst zonlarda ve 
periferik yerleşim 
göstermektedirler(3).Nodüller tek,multipl ve 
değişik çaplarda olabilir(4)İmmunsupresif 
tedavi alan otoimmun hastalıklarda ve 
transplantasyon vakalarında kist hidatik 
insidansının arttığı 
saptanmıştır(5,6).İmmunsupresif ilaç 
kullanan RA hastalarında karın içi kalsifik 
kistik kitlelerin eşlik ettiği akciğer nodüllerin 
ayırıcı tanısında kist hidatik akılda 
bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, 
pulmoner nodül, kist hidatik, malignite 
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[PS	-	04]	

Abataceptin nadir bir 
komplikasyonu: Caplan sendromu 
hastasında ilaca-bağlı lupus 
  
Rabia Deniz, Bilgin Karaalioğlu, Duygu Sevinç 
Özgür, Gamze Akkuzu, Fatih Yıldırım, Cemal 
Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği 
  
Amaç: İlaca bağlı lupus (DIL), yeni başlayan 
sistemik lupus eritamatozusu (SLE), SLE'nin 
klinik olarak maskelenmesini veya SLE 
alevlenmelerinin indüklenmesini içeren genel 
bir antitedir ve prezentasyon, neden olan 
ajana göre farklılık gösterir. Burada, 
abatecept kullanımından sonra DIL ile 
başvuran Caplan sendromlu bir hastayı 
sunulmuştur.  
 
Olgu: Romatoid artrit ve pnömokonyoz ile 7 
yıldır takip edilen ve kortikosteroid, 
metotreksat, sulfasalazin, hidroksiklorokin, 
leflunomid, farklı TNF alfa inhibitörleri, 
tosilizumab,ritüksimab, tofacitinib ve 
baricitinib intoleransı ya da primer ya da 
sekonder yanıtsızlığı olan hastaya aktif 
hastalık nedeniyle abatecept başalndı. 
Abatacept uygulamasının üçüncü haftasında 
şiddetli simetrik poliartrit gode bırakan 
bilateral bacak ödemi ile başvuran hastada 
(Figür 1); laboratuvarda yüksek akut faz 
reaktanları, nefrotik düzeyde proteinüri ve 
yeni başlayan anti-nükleer antikor pozitifliği 
ve hipokomplementemi görüldü. Abatacept 
kesilip pulse glukokortikoid yüksek doz 
verilen hastada laboratuvar ve klinik olarka 
hızlı ve anlamlı düzelme sağlandı. 
 
Sonuç: Abatacept nadiren DIL ile 
ilişkilendirilir ve hem erken teşhis hem de 
optimal yönetim açısından bu olumsuz etkinin 
farkındalığı çok önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Abatacept, sistemik 
lupus eritematozus, lupus nefriti, nefrotik 
sendrom 
 

 

Figür	1	

	
Abatacept	sonrası	muayene	bulguları	
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[PS	-	05]	

Periorbital Ödem ve Dizlerde Artrit 
ile Başvuran Bir Hastada Anti 
PM/SCL Antikor Pozitifliği: Olgu 
Sunumu 
  
Gamze Akkuzu, Duygu Özgür, Bilgin 
Karaalioğlu, Rabia Deniz, Fatih Yıldırım, 
Cemal Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği 
  
GİRİŞ: Sistemik skleroz (SSc), deri ve iç 
organların fibrozu, mikrovaskülopati ve 
otoantikor pozitifliği ile karakterize bağ doku 
hastalığıdır. SSc’de farklı klinik, prognostik 
özelliklerle ilişkili otoantikorlar bildirilmiştir. 
Anti PM/SCL antikorlarının miyozit, 
interstisyel akciğer hastalığı, artrit, raynaud 
ve disfaji gibi klinik bulgularla ilişkisi 
tanımlanmıştır. Periorbital ödem ve artritle 
başvuran ve anti PM/SCL antikoru 
saptadığımız bir olguyu sunuyoruz. 
Olgu: 38 yaşında kadın hasta, 5 ay önce 
başlamış olan; dizlerde şişlik ağrı, kollarda, 
bacaklarda çabuk yorulma, yüzde özellikle 
göz çevresinde şişlik yakınmalarıyla 
başvurdu. Hastada; periorbital ödem, 
raynaud, sklerodaktili, dizlerde artrit 
mevcuttu. Kapilleroskopide aktif skleroderma 
paterni mevcuttu (Resim 1). ANA nükleolar 
paternde 1:100 000 titrede pozitif, anti 
Sm/RNP, anti PM/SCL pozitifti. CK 293 U/L 
(<170) olup artmıştı. Solunum fonksiyon 
testinde FVC %81 DLCO %36 saptandı. 
Toraks Bilgisayarlı Tomografide (BT), her iki 
akciğer alt loblarında subplevral yerleşimli 
retiküler dansite artışları mevcuttu (Resim 2). 
Hastanın mikofenolat mofetil, düşük doz 
steroid, nifedipinle; artritleri gerilemiş, 
raynaud yakınması azalmış olarak takibine 
devam edilmekte. 
TARTIŞMA: Anti PM/SCL antikorlu SSc 
hastalarının daha genç yaşta olma ve anti 
PM/SCL negatif hastalara kıyasla önemli 
ölçüde daha sık sınırlı kutanöz tutulum, 
miyozit, pulmoner fibrozis ve kalsinozise 
sahip olma eğiliminde oldukları 
düşünülmektedir. Bu hastaların takibinde 
özellikle iskelet kası tutulumu, interstisyel 
akciğer hastalığı açısından dikkatli olunması 
önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anti-PM-Scl antikor, 
myozit, sistemik skleroz, interstisyel akciğer 
hastalığı, artrit 
 

 
	

Resim	1.	Kapilleroskopi:	sayıca	
azalma,	dev	kapiller	ve	kanama	
odaklarının	görüldüğü	aktif	
skleroderma	paterni	

	
	
	
	
	
	
	
	
Resim	2.	BT'de	her	iki	akciğer	alt	
loblarının	posterior	kesimlerinde	
subplevral	yerleşimli	retiküler	
dansite	artışları	
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[PS	-	06]	

Palmoplantar Püstüloz ve 
Kostokondrit ile Başvuran, 
Risankizumab ile Başarılı Şekilde 
Tedavi Edilen Bir Olgu 
  
Gamze Akkuzu, Duygu Özgür, Bilgin 
Karaalioğlu, Rabia Deniz, Fatih Yıldırım, 
Cemal Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği 
  
GİRİŞ: Palmoplantar psoriazis, avuç içi ve 
ayak tabanlarını etkileyen, etkilenen vücut 
yüzey alanının küçüklüğüne rağmen hastaları 
sosyal ve fonksiyonel açıdan çok etkileyen ve 
tedaviye dirençli olabilen psoriazis çeşididir. 
Palmoplantar psoriazis ve kostokondritle 
prezente olan bir olguyu sunuyoruz.  
Olgu: 60 yaşında kadın hasta, başvuru anında 
inflamatuar bel ağrısı ve avuç içleri, ayak 
tabanlarında püstüler lezyonlar mevcuttu 
(Resim 1). Spondiloartropati ön tanısı ile non-
steroid antiinflamatuar ilaç (NSAİD) başlanan 
hasta dermatolojiyle konsülte edildi. 
Dermatolojik değerlendirme neticesinde 
hastanın cilt lezyonları palmoplantar 
püstülozla uyumlu bulunarak topikal tedavisi 
düzenlendi. Hastanın yeterli doz, sürede 
uygulanan farklı NSAİD’lere rağmen aksiyel 
ağrıları, sabah tutukluğu giderek artmış, gece 
uykudan uyandıran sırt, boyun ağrılarına ek 
olarak sol klavikula üzerinde şiddetli ağrı baş 
göstermişti. Bu bölgeye yönelik yapılan 
manyetik rezonans görüntülemede (MRG), 
sternokostal bileşkede yoğun ödem tespit 
edildi (Resim 2). Hastaya adalimumab 
başlandı. Tek doz uygulama sonrası yaygın 
püstüler lezyonlar meydana geldi. Yeniden 
dermatolojiyle konsülte edilen hastanın 
lezyonlarından yapılan cilt biyopsisi püstüler 
psoriazisle uyumlu saptandı. Ardından 
hastada adalimumab tedavisine devam 
edilmeyerek, metotreksat ve sekukinumab 
tedavileri başlandı. Sekukinumab ile 6 aylık 
tedavi sonrası cilt lezyonları devam eden 
hastaya, yine dermatoloji ile konsülte 
edilerek risankizumab başlandı. 3 aylık tedavi 
sonrası cilt lezyonlarında belirgin yanıt alınan 
ve klinik iyilik halini sürdüren hastanın 
takibine devam edilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: palmoplantar psoriazis, 
biyolojik tedavi ajanları, risankizumab 
 

 
	
	
	

Resim	1:	palmoplantar	püstüler	
lezyonlar	

	
	
	
Resim	2:	sol	sternokostal	bileşkede	
eklem	yüzeyine	bakan	kemik	
yüzlerde	ödem	
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	[PS	-	07]	

Pyoderma gangrenosum tanısıyla 
infliximab kullanan ülseratif kolit 
vakası 
  
Ali Ekin, Belkıs Nihan Coşkun, Burcu Yağız 
Bursa Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi, 
Romatoloji Bilim Dalı, Bursa 
  
GİRİŞ: PG(pyoderma gangreozum) nadir 
görülen inflamatuar nötrofilik bir hastalıktır 
ve IBH(inflamatuar barsak hastalıkları)nın 
ikinci en sık görülen dermatolojik 
bulgusudur.Pyoderma gangrenosum 
lezyonları genellikle IBH aktivitesine paralel 
değildir.PG tedavisinde 
steroidler,immunsupresifler,anti-TNF ler 
kullanılmaktadır.Bizim vakamızda uzun süre 
13 yıldırÜK( ülseraif kolit) ile takipli olup 
pyoderma gangrenozum ve kanlı ishal 
şikayetiyle başvuran hastanın infliximab 
tedavisine yanıtı değerlendirildi. 
Olgu: Bilinen DM,ÜK,keratokonusu olan 40 
yaşında erkek hastanın kanlı ishal,ateş ve her 
iki bacak ön yüzde açık yarası olunca 
hastaneye başvurdu.CRP,sedimentasyon 
yüksekliği,subfebril ateşi vardı.Abdomen 
BTde tüm kolonda yer yer submukozal 
boyanma ve duvar kalınlık 
artışları,kolonoskopisinde ve yapılan biopsinin 
patolojisinde ÜK ile uyumlu bulgular 
saptandı.Bacak ön yüzdeki lezyonlardan 
alınan kültürde üreme yoktu.Kanda bakılan 
CMV yüksek olunca gansiklovir,bacaktaki 
yaraları içinde antibiyotik başlandı.Enfektif 
tablosu gerileyince metilprednizolon tedavisi 
başlandı.Bir süre sonra azatiopürin ile 
meselazinde başlanan hastanın,ÜK açısından 
şikayetleri stabilleşmesine rağmen,bacak ön 
yüzdeki yaralarda iyileşme gözlenmedi ve 
alınan biopsi sonucu da PG ile uyumlu 
gözlenince dermatoloji tarafından infliximab 
tedavisine başlandı.400 mg/8 hafta infliximab 
kullanan hastanın cilt lezyonlarında gerileme 
gözlendi.2018-2020 arası infliximab kullanan 
hastanın bel ağrısı olması üzerine bakılan 
sakroiliak MRında da kronik sakroiliit 
gözlendi. HLA B27 negatifti.Hasta şu anda 
azatiopürin ve meselazin ile takibine devam 
etmektedir. 
Sonuç: PG IBHya eşlik edebildiği gibi tek 
başına da olabilir. Tedavisinde kullanılan 
infliximab etkin bir tedavi şekli olarak 
gözlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: İnflamatuar barsak 
hastalığı, pyoderma gangrenozum, ülseratif 
kolit, infliximab 
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[PS	-	08]	

Ellerde Poliartrit İle Gelen Ürik Asit 
Normal Genç Erkek Hastada Gut: 
Vaka Sunumu 
  
Salim Mısırcı, Burcu Yağız, Belkıs Nihan 
Coşkun, Ediz Dalkılıç, Yavuz Pehlivan 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji 
Bilim Dalı, Bursa 
  
1. Giriş 
Gut genellikle obezite, hipertansiyon, diyabet 
ve koroner arter hastalığı gibi ek 
komorbiditeleri olan yaşlı erkek hastalarda, 
sıklıkla ayak 1. metatarsofalengeal eklemde 
akut artrit atağı şeklinde görülmektedir.  
 
2. Vaka sunumu 
36 yaşında erkek hasta, 5 yıldır olan el küçük 
eklemlerde ağrı ve şişlik şikayetleriyle 
başvurdu. Daha önce ellerde poliartrit 
saptanmış ve romatoid artrit tanısı konularak 
metotreksat başlanmıştı. Özgeçmişinde, 
soygeçmişinde ve sistem sorgusunda özellik 
yoktu. Boy: 165 cm, kilo:57 kg olup beden 
kitle indeksi: 20.93 kg/m² olarak hesaplandı. 
Fizik muayenesinde sağ el 3. parmak 
proksimal interfalangeal (PIF) ekleminde 
sinovyal hipertrofi ve artroza bağlı 
deformasyon saptandı. PIF ve 
metakarpofalangeal (MKF) eklemlerde 
artraljisi mevcuttu. Tam kan sayımı, idrar ve 
biyokimya testleri normal, ürik asit:4 mg/dl, 
sedimentasyon:4 mm/saat, CRP: 2 mg/L 
(N:0-5), RF ve anti-CCP negatifti. El 
grafisinde sağ el 3. parmak PİF eklem 
aralığında belirgin daralma ve artroz 
bulguları, 2. metakarp distalinde erozyon, sol 
elde 2. metakarp distali ve proksimal falanks 
bazisinde erozyon saptandı. El 
ultrasonografisinde (USG), MKF ve PİF 
eklemlerde çift kontur ve kristallerle uyumlu 
görünümleri mevcuttu. Ataklar şeklinde 
gelmeyen kronik artriti olan hastaya, hastalık 
modifiye edici antiromatizmal ilaç başlandı. 
3. Sonuç 
Klinik ve laboratuvar uyumsuz atipik 
hastalarda gut tanısı konulmasında el grafisi 
yanında, USG önemli bir araç olarak öne 
çıkmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: artrit, erozyon, gut, 
ultrasonografi 
 

 
	
	
	
	
	

1.	El	fotoğraf	

	
Sağ	el	3.	parmak	proksimal	
interfalangeal	(PIF)	eklemde	tekrarlayan	
artritlere	bağlı	gelişmiş	sinovyal	
hipertrofi	ve	artroza	bağlı	deformasyon	
	
	
2:	El	grafisi	

	
Sağ	el	3.	parmak	proksimal	
interfalangeal	(PIF)	eklem	aralığında	
belirgin	daralma	ve	artroz	bulguları,	2.	
metakarp	distalinde	erozyon,	sol	elde	de	
2.	metakarp	distali	ve	proksimal	falanks	
bazisinde	belirgin	erozyon	
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[PS	-	09]	

Distal tip renal tübüler asidoz ile tanı 
alan Sjögren sendromu olgusu	
  
Kübra Şahin, Zeliha Ademoğlu, Elif Güngör, 
Yelin Koçak Ünsal, Hakan Emmungil 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Romatoloji Bilim 
Dalı, Edirne 
  
Giriş: Sjögren sendromu (SjS), ekzokrin 
bezlerin lenfositik infiltrasyonuyla karakterize 
kronik, sistemik bir otoimmün hastalıktır. 
Ekzokrin bezler dışında çeşitli organ ve 
sistemleri de etkileyebilir. Böbrek patolojileri, 
SjS'li hastaların %5'inde görülür. SjS’de 
görülen renal patolojilerden biri de distal 
renal tübüler asidoz (dRTA)’dur, prevalansı 
değişken oranlarda görülebilir. 
Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan 28 
yaşında kadın hasta, ekstremitelerde 
güçsüzlük nedeniyle acil servise başvurdu. 
Laboratuvarında hipokalemi, metabolik asidoz 
ve idrar pH>5,5 saptanması üzerine dRTA 
tanısı aldı. dRTA etiyolojisi açısından sistem 
sorgusunda ağız-göz kuruluğu ve artralji 
mevcuttu. Fizik muayenesinde sol el bileğinde 
artrit saptandı. Otoantikor panelinde anti 
nükleer antikor (ANA), anti- SSA ve Ro52 
pozitif saptanan hastanın minör tükrük bezi 
histopatolojisinde lenfoid agregatlar saptandı, 
fokus skoru 2 idi. Schirmer testi bilateral 3 
mm/5 dakika saptandı. ACR/EULAR 2016 
sınıflandırma kriterlerine göre SjS tanısı 
konuldu. Drta açısından diğer etiyolojik 
faktörler dışlandı. SjS’e bağlı dRTA düşünülen 
hastaya orta doz steroid ve sodyum 
bikarbonat tedavileri başlandı. Hastanın 
idame tedavisine düşük doz steroid ve 
metotreksatla devam edildi. Tedavi öncesi ve 
sonrası laboratuvar değerleri tablo 1’de 
görülmektedir. Bu tedavi altında hasta klinik 
ve laboratuvar olarak remisyonda 
izlenmektedir.  
Tartışma-Sonuç: Sjs’de dRTA nadiren görülür 
ve ilk prezantasyonu olabilir. Özellikle dRTA 
ile gelen hastalarda etiyolojide SjS akılda 
tutulmalıdır. SjS ilişkili dRTA, immünsupresif 
tedaviden fayda görebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: distal tip renal tübüler asidoz, 
hipokalemi, sjögren sendromu 

 
	
	
	
	
	
	
	

Tablo	1	

	 Tedavi	
öncesi	

Tedavi	
sonrası	

Referans	
aralığı	

pH	 7,181	 7,32	 7,35-
7,45	

HC03	 14,3	
mmol/L	

21,6	
mmol/L	

24-28	
mmol/L	

Üre	 24	mg/dl	 21	
mg/dL	

17-49	
mg/dL	

Kreatinin	 0,84	mg/dl	 0,69	
mg/dL	

0,5-0,9	
mg/dL	

Sodyum	 137	mmol/L	 141	mmol/L	
136-145	
mmol/L	

Potasyum	 3,2	mmol/L	 4,2	
mmol/L	

3,5-5,1	
mmol/L	

Kompleman	3	 119,8	
mg/dL	

	 90-180	
mg/dL	

Kompleman	4	 14,7	mg/dL	 	 10-40	
mg/dL	

Sedimentasyon	 20	mm/sa	 4	
mm/sa	

0-20	
mm/sa	

C-Reaktif	
Protein	 4,6	mg/L	 3	mg/L	 0-5	

mg/L	

Anti	nükleer	
antikor	(ANA)	

+++,	
nucleoplasm	
fine	
speckled	
patern	
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	[PS	-	10]	
	
Sarkoidozda nadir ama önemli bir tutulum: santral retinal ven tıkanıklığı 
  
Nilay Erdik1, Sümeyye Merve Türk1, Cansu Arslantürk Güneysu1, Gökhan Yavuzbilge1, Mehtap 
Kalçık Unan1, Damla Karataş1, Sedat Özmen2, Emel Gönüllü1 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 
  
GİRİŞ: Sarkoidoz, çeşitli organlarda non-kazeifiye granülom oluşumu ile karakterize etiyolojisi 
bilinmeyen multisistemik bir hastalıktır. Hastaların %20-30’unda göz tutulumu eşlik edebilir. En sık 
üveit görülmekle birlikte daha nadiren santral retinal ven tıkanıklığı(SRVT) da görülebilir. 
VAKA ÖZETİ: Elli yaşında kadın hastanın 5 yıl önce öksürük nedeniyle çekilen akciğer grafisinde 
hiler dolgunluk, bilgisayarlı akciğer tomografisinde çok sayıda en büyüğü 2cm ölçülen mediastinal 
lenfadenopatileri(LAP) saptandı. Alınan mediastinal LAP biopsisinde non-kazeifiye granülomlar ve 
anjiotensin dönüştürücü enzim düzeyi:103 U/L saptanması üzerine hastaya sarkoidoz tanısı 
konuldu. Hasta ilaç başlanmadan klinik olarak takip edilmekteydi. Takipleri sırasında 24 saatlik 
idrarda 5gr/gün proteinüri saptanan hastaya yapılan renal biopsi ile membranöz nefropati tanısı 
konuldu. Hastaya 64mg metilprednizolon ve mikofenolat mofetil tedavisi başlandı. Takiplerinde 
mikofenolat mofetil kesilerek siklosporine geçildi ve steroid azaltıldı. Tedavisinin 1.yılında sağ gözde 
görme kaybı gelişen ve yapılan fundus muayenesinde sağ gözde yaygın retinal ödem, hemorajiler 
ve SRVT izlenmiş. Hastaya intravitreal bevasizumab tedavisi başlanmış. Hastanın intravitreal 
tedaviye rağmen görme kaybı devam etmektedir. 
TARTIŞMA: SRVT sarkoidozun nadir bir tutulumu olup literatürde sınırlı sayıda vaka bildirmiştir. 
Renal ve göz tutulumunun birlikte görüldüğü sarkoidoz vakaları az da olsa bildirilmiştir. 
Sarkoidozda SRVT nadir görülmesine rağmen önemli bir morbidite sebebidir ve vakamızda buna 
değinmeyi hedefledik. 
  
Anahtar Kelimeler: membranöz nefropati, santral retinal ven tıkanıklığı, sarkoidoz 
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[PS	-	11]	

İnfektif endokardit ile tanı alan 
sistemik lupus eritematozus olgusu 
  
Elif Güngör, Zeliha Ademoğlu, Yelin Koçak 
Ünsal, Kübra Şahin, Hakan Emmungil 
trakya üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları 
abd, romatoloji bd 
  
Giriş: Sistemik lupus eritematozus (SLE) 
özellikle doğurganlık yaşındaki kadınlarda sık 
görülen multisistemik otoimmün bir 
hastalıktır ve yüksek mortaliteye atfedilen en 
önemli sistemlerden biri kardiyovasküler 
sistemdir (erken ateroskleroz, endokardit ve 
kapak hastalığı gibi) (1). Burada infektif 
endokardit (İE) ile aynı anda tanı alan 
komplike bir SLE olgusu sunulmaktadır. 
Olgu: Karın ağrısı, halsizlik, fotosensitivite ve 
el eklemlerinde ağrı-şişlik şikayetiyle 
başvuran ve,bisitopeni saptanan 30 yaşında 
kadın hastaya SLE tanısı konuldu (Tablo 1). 
Ateş yüksekliği olan hastanın 
görüntülemelerinde dalak enfarktı ve batında 
multiple lenfadenopatiler saptandı. Anti-
fosfolipid otoantikorları gönderilen hastaya 
antikoagülan başlandı. Kan kültüründe 
metisiline duyarlı Staphylococcus aureus 
üredi. Ekokardiyografide; perikardiyal 
efüzyon ve mitral kapakta vejetasyon görüldü 
ve İE lehine değerlendirildi. İE açısından 
multidispliner değerlendirmeyle medikal 
tedaviyle takip kararı alınan ancak derin 
anemisi ve yoğun replasmanlan ihtiyacı olan 
hastaya metilprednizolon 32mg/gün verildi. 
Steroid tedavisine rağmen semptomatik 
anemisi olan hastaya mevcut İE nedeniyle 
yüksek doz steroid verilmesi riskli 
olacağından intravenöz immünglobülin (İVİG) 
tedavisi başlandı. İVİG tedavisi ile bisitopeni 
tablosu düzeldi. İdame tedavide azatiopürin 
başlandı.12 hafta ara ile alınan antifosfolipid 
otoantikorları pozitif saptanan hasta, SLE ve 
sekonder anti-fosfolipid sendromu tanısıyla 
remisyonda izlenmektedir. 
Tartışma: SLE ve İE birlikte nadiren 
görülebilir ve bu birliktelik tedaviyi komplike 
hale getirebilir. Bu durumda İVİG tedavisi, 
her iki hastalığın tedavisinde kullanılabilen 
ajanlardan biridir. 
  
Anahtar Kelimeler: infektif endokardit, 
intravenöz immunglobulin, Sistemik lupus 
eritematozus 
 

 
	
	
	
	

TABLO	1	

	  Referan
s	aralığı	

	   Referans	
aralığı	

Lökosit	

4,5
70	
10
³u
/L	

4,23-
9,07	
10³	u/L	

	

ALT	
(alanin	
aminotr
ansamin
az)	

9	 0-35	U/L	

Hemoglo
bin	

3,7	
g/
dL	

13,7-
15,5	
g/dL	

	

AST	
(asparta
t	
aminotr
ansferaz
)	

15	 0-35	U/L	

Platelet	

71	
10
³	
u/
L	

150-
400	
10³	u/L	

	 Üre	 21	 17-43	
mg/dL	

Lenfosit	 1,0
7	

1,32-
3,57	
10³	u/L	

	 Kreatini
n	 1,05	 0,72-1,25	

mg/dL	

Sediment
asyon	 64	 0-15	

mm/h	
	
ANA(	
Antinükl
eer	
antikor)	

+4	
(hom
ojen	
pater
n)	

	

C-Reaktif	
Protein	

17,
2	

0-0,5	
mg/L	

	 ANTI	DS	
DNA	

800	
IU/M
L	

>100	
POZİTİF	

ANTİ	
SM/RNP	 +2	 	  ANTI	SS-

A	 +3	 	

ANTI	SM	 +1	 	  ANTI	SS-
B	 +3	 	

ANTI	
NUCLEOS
OME	

+2	 	     

ANTI	
HISTONE	 +1	 	     

ANTI	
AMA-M2	 +2	 	     

labaratuar	değerleri	
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[PS	-	12]	

Anti tümör nekroz faktör -α tedavisi 
altında ekstra-pulmoner tüberküloz 
olgusu 
  
Yelin Koçak Ünsal, Zeliha Ademoğlu, Elif 
Güngör, Kübra Şahin, Hakan Emmungil 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı,Edirne 
  
GİRİŞ: Tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) 
inhibitörlerinin, latent tüberküloz 
enfeksiyonunun artmış reaktivasyon riski ile 
ilişkili olduğu uzun zamandır bilinmektedir. 
Pulmoner tüberküloz yanı sıra prostat gibi 
daha nadir görülen ekstra-pulmoner tutulum 
da olabilir. Burada adalimumab tedavisi 
alırken prostat tüberkülozu gelişen olgu 
sunulacaktır. 
Olgu: Yaklaşık 10 yıldır seropozitif romatoid 
artrit tanısı ile takipli 69 yaşında erkek hasta, 
son 2 yıldır adalimumab 40 miligram (mg)/2 
hafta, metotreksat 15 mg/hafta ve 
prednizolon 2,5 mg/gün tedavisi ile 
izlenmekteydi. Adalimumab öncesi pürifiye 
protein deri testi 8 milimetre olan hasta 9 ay 
izoniazid tedavisi almıştı. Poliklinik 
kontrolünde aktif artrit bulgusu olmayan 
fakat akut faz reaktanlarında yükseklik tespit 
edilen hastanın sistem sorgusunda dizüri, 
kesik kesik idrar yapma, kasık ağrısı 
şikayetleri mevcuttu. Laboratuvarında prostat 
spesifik antijen testi yüksek olan hasta üroloji 
hekimine yönlendirildi ve prostat operasyonu 
yapıldı. Prostat histopatolojik incelemesinde 
nekrotizan granülomatoz inflamasyon tespit 
edilen hastaya prostat tüberkülozu tanısı ile 
anti tüberküloz tedavi başlandı. Bu dönemde 
adalimumab ve metotreksat tedavisi kesildi. 
Hasta 6 ay anti tüberküloz tedavisi sonrası 
metotreksat ve düşük doz prednizolon ile 
klinik remisyonda izlenmektedir. 
TARTIŞMA-Sonuç: Çeşitli nedenlerle TNF-α 
inhibitörleri başlanan ve latent tüberküloz 
açısından profilaksi almış hastalarda bile hem 
pulmoner hem ekstra-pulmoner aktif 
tüberküloz gelişebilmektedir. Hastaların, 
tüberküloz açısından her vizitte sistemik 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: ekstra-pulmoner 
tüberküloz, romatoid artrit, tümör nekroz 
faktörü-α (TNF-α) inhibitörleri 
	
	
	

	

[PS	-	13]	

Behçet Hastalığı İlişkili Amiloidoz 
Olgusunda Tocilizumab Deneyimi 
  
Abdulbaki Gaydan, Müçteba Enes Yayla, 
Emine Uslu Yurteri, Aşkın Ateş, Tahsin Murat 
Turgay, Gülay Kınıklı 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı 
  
GİRİŞ: Behçet Hastalığı (BH), cilt, oküler, 
gastrointestinal, nörolojik, vasküler sistem ile 
karakterize multisistemik vaskülittir. BH’da 
renal tutulum olması proteinüri, hematüri, 
hafif renal yetmezlikten ciddi böbrek 
yetmezliğine kadar değişken şekillerde 
olabilir. BH takinde gelişen amiloidozlu olguyu 
sunuyoruz. 
 
VAKA ÖZETİ:60 yaşında 25 yıldır BH ile 
takipli olan hasta son 3 aydır giderek artan 
bacaklarda şişlik ile polikliniğe başvurdu. Fizik 
muayenede bilateral pretibial ödem dışında 
ek patolojik bulgu saptanmadı. Tetkiklerde 
kreatinin: 0.5 mg/dl, CRP: 19.9 mg/L, 
albümin: 3.2 g/dL, 24 saatlik idrar protein 
atılımı: 4.7 gr/gün olup, hepatit paneli, ANA 
ile ANCA dahil labaratuar testleri negatif olup 
renal ultrasonografisi normaldi. Renal 
biyopside AA tipinde amiloidoz saptandı. BH 
ilişkili amiloidoz düşünülen hastaya kolşisin, 
ramipril başlandı. Klinik seyirde proteinüride 
azalma (24 saatlik idrarda protein atılımı: 
12.2 gr/gün) saptanmayan hastaya 
canakinumab başlandı. 2 yıl kanakinumab ile 
izlenen olguda, 24 saatlik idrarda protein 
atılımı değişmeyip, tocilizumaba geçildi. 6 
aydır tocilizumab kullanan olgunun 24 saatlik 
idrarda protein atılımı: 8 gr/gün’e düşmüş 
olup takibi devam edilmektedir.  
 
TARTIŞMA: 
BH’da böbrek tutulumu glomerülonefrit, 
amiloidoz, renal vasküler hastalık, interstisyel 
nefrit olmak üzere kabaca 4 gruba ayrılır. BH 
seyrinde amiloidoz gelişen olguların 
tedavisinde, renin anjiotensin blokerleri, 
kolşisin, azatiyopurin, siklofosfamid gibi 
ajanlar kullanılmakta olup; refrakter 
olgularda İL-1 antagonistleri (canakinumab), 
İL-6 antagonistleri (tocilizumab) ajanları 
kullanılabilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Behçet, Amiloidoz, 
Tocilizumab 
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[PS	-	14]	
	
Lökositoklastik vaskülit 
etyolojisinde, İnsan İmmun 
Yetmezlik Virusu hastalığı ve Sifiliz 
birlikteliği 
  
Tuba Demirci Yıldırım, Merih Birlik 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 
  
Lökositoklastik vaskülit (LSV), histopatolojik 
olarak dermal kapiller ve venüllerin immün 
kompleks aracılı vasküliti ile karakterize 
küçük damar vaskülitidir. Lökositoklastik 
vaskülit, 2012 gözden geçirilmiş Uluslararası 
Chapel Hill Konsensüsünde (CHCC) tek organ 
vasküliti olarak sınıflandırılmış olsa da 
histolojik olarak hem ciltle sınırlı hem de 
sistemik hastalıklar olmak üzere çok farklı 
etyolojilerde karşımıza çıkmaktadır. Şekil-1- 
55 yaşında bilinen hipertansiyon tanısı olan 
hasta acil servise tüm vücudunda yaygın 
döküntü, konstitusyonel semptomlar, miyalji 
ve artralji ile başvurdu, ileri tetkik amaçlı 
interne edilen hastanın yapılan genel fizik 
muayenesinde genital bölgesinde saptanan 
ülserler dikkat çekti. Hastanın 
sorgulamasında şüpheli cinsel temasının 
olduğu öğrenildi. Deri punch biyopsisi LSV 
olarak raporlandı. Yapılan tetkiklerinde HIV 
Ag/Ab pozitif, Antı HIV doğrulama pozitif, 
AntıT. Pallidum IgM pozitif saptanan hasta 
Enfeksiyon hastalıkları ile değerlendirilerek 
İnsan İmmun Yetmezlik Virusu hastalığı ve 
Sifiliz birlikteliği tanısı aldı. Tablo-1- Akut 
dönemde trimetoprim sulfametaksazol ve 
penisilin tedavileri verilen hasta antiretroviral 
tedavi olarak Dolutegravir, Tenofovir 
disoproksil, Emtrisitabin kombinasyonu ile 
izleme alındı. 
  
Anahtar Kelimeler: Lökositoklastik vaskülit, 
sifiliz, insan immun yetmezlik virüsü 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ŞEKİL-1-	Lökositoklastik	vaskülitin	
sınıflandırılması	ve	nedenleri(CHCC	
2012	kategori)	

	
	
	
	
Tablo-1-	Olgunun	klinik,	laboratuvar,	
tanı	ve	tedavi	özelliklerinin	analizi	
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[PS	-	15]	
Tedavi uyumsuzluğu ile gelen ailevi 
akdeniz ateşi vakası 
  
Çetin Ergül, Gözde Yıldırım Çetin, Fatih Yıldız, 
Bekir Torun, Burak Okyar, Esen Saba Öktem 
KSU Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş 
  
Giriş: Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) ataklar 
halinde ortaya çıkan ateş, seröz zarların 
iltihabı, karın ağrısı, artrit, artralji, cilt 
lezyonları ile karakterize otoimmün bir 
hastalıkdır(1). Kolşisin, Ailevi Akdeniz Ateşi 
(FMF) tedavisinin başlıca ilacıdır(2). 
 
Olgu: 28 yaşında, bilinen FMF dışında 
hastalığı olmayan erkek hasta, çocuk sahibi 
olmama sebebinin kolşisin olduğunu 
düşünerek 30 gün kolşisin tedavisini almamış 
bu dönemde kullandığı NSAI’lerden sonrada 
döküntüleri oluyormuş. Acile diz ve ayak 
bileğinde şişlik, ağrı şikayetleri ile başvurmuş, 
metilprednizolon 40 mg ve NSAI uygulanmış, 
tedavi sonrası ayak bilekleri ve bacaklarında 
döküntüler oluşmuş. Romatoloji servisinde 
kolşisin 0.5 mg 3*1, Metilprednizolon 40 mg 
tedavisi başlanıp, vaskülit acısından biyopsisi 
yapıldı. Bakılan tetkiklerinde C3-C4-IgA-IgM-
IgG-IgE, RF, CCP, ANA, ANCA negatif olan 
hastada crp:176mg/dl’idi. Skrotal dopler ve 
usg yapıldı, damarsal patolojiler açısından 
abdomen bt anjio çekildi, vasküler yapılar 
doğaldı. Biyopsi vaskülopatik değişiklikler 
izlenmekle birlikte lökositoklastik vaskülit 
izlenmemiştir şeklinde raporlandı. Taburculuk 
sonrası kontrolünde klinik ve laboratuvar 
olarak stabil olduğu, artritinin olmadığı, eşinin 
gebe olduğu öğrenildi. 
 
Sonuç: Romatizmal hastalıkların tedavisinde 
kullanılan ilaçların fertilizasyon güvenliği 
açısından yapılan çalışmalar yeterli 
değildir(3). Literatürde kolşisin kullananlarda 
infertilite acısından bir yan etki yoktur. Hatta 
tedavi edilmeyen FMF'li hastaların 
testislerinde veya yumurtalıklarında amiloid 
birikimlerinin infertiliteye neden olabilceği 
gösterilmiştir. FMF'li hastalar fertil dönemleri 
boyunca güvenle kolşisin kullanabilirler(4). 
  
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, 
İnfertilite, Vaskülopati 
 

 

Hastanın	döküntüleri	
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[PS	-	16]	

Gastrointestinal kanama ile karışan Sjögren Sendromu'na sekonder otoimmun 
hemolitik anemi olgusu 
  
Gizem Pire, İlker Yalçın, Neşe Çabuk Çelik, Hatice Şeyma Eren, Arif Babayiğit, Zeliha İşler, Ali 
Şahin 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, 
Sivas 
  
Bilinen 10 yıldır Sjögren Sendromu olan 37 yaşında kadın hastanın o dönem ANA+ ve SS-A+++ 
çıkmış. Rituksimab tedavisi 2014’te başlanan hasta bir yıl kadar alarak tedaviyi kendi isteğiyle 
bırakmış. Düzenli kontrole gelmeyen hasta bir aydır artan halsizlik şikayetiyle iç hastalıkları 
kontrolü olmuş. Hemoglobini 6,2gr/dl ve sedimantasyonu 144 olması üzerine hematolojiye 
danışılmış. Fizik muayenede solukluk ve sol üst kadranda hassasiyet mevcut, barsak sesleri 
hiperaktifti. Rektal tuşede geleni yoktu. Kabızlığı olunca hemoroide bağlı kanaması oluyormuş. 
Gastrointestinal sistem kanaması açısından hematoloji servise yatırıldı. Abdomen bilgisayarlı 
tomografisinde anlamlı bulgu yoktu. Periferik yaymada şistosit görülmedi, yer yer dev trombositler, 
poikilositoz ve anizositoz mevcuttu. Viral panel(Parvovirus, VZV, HSV, CMV, EBV IgM) ve hepatit 
markerları gönderildi. Kreatinin 2,32 mg/dl, CRP 1,87, ferritin 5124 ug/L, demir 77, TIBC 194 çıktı. 
LDH 906u/L, total bilirubin 0.9, idrar tetkikinde protein+ lökosit 7, ertrosit 6'ydı. Spot idrarda 
protein/kreatinin oranı 984mg/gündü. Hastanın direk ve indirek coombs testleri pozitif çıktı. 
Otoimmun hemolitik anemi ön tanısıyla metilprednizolon 1mg/kg/gün başlandı. Hemoglobini 4,9’a 
düşmesiyle 2 ünite ışınlı filtreli eritrosit süspansiyonu verildi. Takiplerinde vitalleri stabildi. 
Kanaması ya da ateşi olmadı. Ferritini 1894ug/L’ye, kreatinin 1,19mg/dl’ye, sedimantasyon 80’e 
geriledi. Hemoglobini 7,6 gr/dl’ye yükseldi. Viral paneli negatif çıktı. Ayaktan takip edilmek üzere 
taburcu edildi. Metilprednizolon 1mg/kg/gün 3 haftaya tamamlanması önerildi. 
  
Anahtar Kelimeler: anemi, hemolitik, otoimmun, sjögren 
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[PS	-	17]	

Morfeanın eşlik ettiği miks bağ doku 
hastalığı 
  
Abdullah Doğan, Dilek Tezcan 
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ 
Romatoloji B.D/ Ankara 
  
Giriş: Morfea, cilt ve cilt altı yağ dokusunun 
sklerozuna neden olan inflamatuvar bir 
hastalık olup en çok romatoid artrit olmak 
üzere bazı romatolojik hastalıklara nadiren 
eşlik edebilmektedir (1,2). Burada nadir bir 
prezentasyon olan morfea ve miks bağ doku 
hastalığının(MBH) birlikteliğine dikkat çektik. 
Olgu: 25 yaşında erkek hasta, sol dirsekte 
ağrı ve kahve renkli maküler cilt lezyonları ile 
başvurdu. Fizik muayenede sol dirsekte artrit 
vardı. Göğüs ön yüzünde (Resim1), her iki 
uylukta ve sağ ayak dorsumunda kahverengi 
makuler lezyonlar (Resim2,3) vardı. 
Tetkiklerinde akut faz yanıtları normal 
aralıkta, romatodi faktör (RF) negatif, anti-
nükleer antikor (ANA) zayıf pozitif, anti 
SM/RNP 3+++ idi. Cilt lezyonundan yapılan 
biyopsi sonucu morfea olarak rapor edildi. 
Hastaya MBH tanısı konuldu. Hidroksiklorokin 
200 mg/gün ve prednizolon 10 mg/gün 
tedavi başlandı. Tedavinin ikinci haftasında 
artrit ve artralji şikayetleri düzelen hasta 
halen poliklinik takibindedir. 
Tartışma-sonuç: Morfea ile başvuran MBH 
çok nadir olup romatizmal hastalıklara eşlik 
eden morfea olgularında inflamasyon 
parametrelerinde (İP) yükseklik ve otoantikor 
pozitifliği genelde mevcuttur (3,4). Bizim 
olgumuzda ise İP normal aralıkta, RF negatif, 
ANA zayıf pozitif, anti-sm/RNP kuvvetli 
pozitifti. Morfealı hastalar ekstrakutanöz 
semptomlar açısından dikkatle sorgulanmalı 
ve gerektiğinde ileri tetkikler yapılmalıdır. 
ANA ve RF gibi otoantikor pozitifliği ve İP 
yüksekliğin ekstrakutanöz tutulumun 
olabileceği akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: morfea, miks bağ doku 
hastalığı, ekstrakutanöz tutulum 
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[PS	-	18]	

İzole Retroorbital Kitle ile Tanı Alan 
Granülomatöz Polianjitis Olgusu 
  
Ahmet Usta, Ebru Yücel Ayhan, Emine Gözde 
Aydemir Gülöksüz, Müçteba Enes Yayla, 
Emine Uslu Yurteri, Aşkın Ateş, Tahsin Murat 
Turgay, Gülay Kınıklı 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı 
  
Giriş  
Granülomatöz Polianjitis (GPA) öncelikle üst 
solunum yolları,akciğer ve böbrekleri tutan, 
granülomatöz nekrotizan vaskülit ile 
karakterizedir. Bu yazımızda izole retroorbital 
kitle ile tanı alan nadir bir GPA vakasını 
sunmayı amaçladık. 
Olgu Sunumu 
Bilinen diabetes mellitus ve benign prostat 
hiperplazisi olan 66 yaş erkek hasta, Mart 
2021 de sağ gözde batma ve yanma 
şikayetleri ile başvurmuş. (Şekil-A, Şekil-B) 
Yapılan orbital MRG’ de sağ gözde solid 
karakterde,lateral rektus kası tendonuna ve 
bulbus oculiye yapışık atipik sinyalde kitle 
lezyonu olarak değerlendirilmiş.Kitleden 
yapılan biyopsi sonucu psödotümör 
orbita/granülomatöz inflamasyon olarak 
raporlanmış. Sonrasında hastamız göz 
şikayetlerinde artış olması sebebiyle Temmuz 
2022 de çekilen orbital MRG 
sonucunda,önceki MRG de izlenen kitle 
boyutlarının artmış olduğu, kitlenin intrakonal 
alanda bulbus oculuyi önceki incelemede 
çevrelemezken yeni incelemede tamamen 
çevrelediği görüldü.Hastamıza yapılan orbita 
tümörü subtotal eksizyon patoloji sonucu: 
granülomatöz polianjitis açısından klinik 
bulgular eşliğinde değerlendirilmesi önerilir 
şeklinde raporlandı.Hastamız GPA kabul 
edilerek,3 gün boyunca 1000 mg pulse 
metilprednizolon tedavisi verildi, sonrasında 1 
gram siklofosfamid tedavisi verildi,1 mg /kg 
dozundan metilprednizolon devam edildi. 
Hastanın izleminde göz şikayetleri azaldı.  
Sonuç 
GPA'da orbital tutulum nadirdir, vakaların 
yaklaşık %15'inde bulunur, hastalığın oküler 
belirtilerinin yaklaşık %45'ini temsil eder. 
İzole orbita tutulumu olan GPA'da tedavinin 
temel amacı, remisyon indüksiyonu ve 
ardından immünsupresif ilaçlar kullanılarak 
remisyonun sürdürülmesidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Retroorbital kitle, 
Granülomatöz Polianjitis, Siklofosfamid 
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	[PS	-	19]	

İdiyopatik pulmoner arter 
anevrizmalı hasta olgusu 
  
Taylan Kaplan, Fatma Alibaz Öner 
Marmara üniversitesi tıp fakültesi, iç 
hastalıkları anabilim dalı, romatoloji/istanbul 
  
GİRİŞ: Pulmoner arter anevrizması(PAA) 
nadirdir, torasik anevrizmaların % 1’ inden 
azını oluşturur. Otopsilerde 14,000’ de 1 
oranlarda saptanmaktadır(1). PAA etiyolojisi 
çoğunlukla konjenital olup, edinsel nedenleri 
enfeksiyonlar, vaskülit, pulmoner 
hipertansiyon ve iyatrojeniktir. PAA behçet 
hastalığı, dev hücreli arterit ve takayasu gibi 
sistemik vaskülitlere yada izole pulmoner 
vaskülit ilişkili olabilir(2).  
Vaka: 40 yaşında erkek hasta, hafif covid-19 
enfeksiyonu geçirdikten sonra 3. ayda kontrol 
paag de sol akciğer hiler opasite saptanıp, 
toraks ct de sol ana PA 30 mm anerizmatik 
dilatasyon saptanmış. Hasta asemptomatik, 
özgeçmişinde kronik hastalık, sigara yok, 
konstitüsyonel semptom, karotidini, 
kladikasyo, oral aft, genital ülser saptanmadı. 
Muayenede tansiyon farkı, üfürüm, nabız 
defisiti saptanmadı. Tetkiklerinde crp:4,2 
mg/l sedimentasyon:5 mm/saat, wbc:8,3 dl 
hbsag, anti-hcv, anti- hiv, vdrl negatif, 
kültürde pyojen, fungal üreme olmadı. Üveit, 
derin ven tromboz, konjenital kalp hastalığı, 
kapak patolojı, pulmoner hipertansiyon 
saptanmadı. Vaskülit araştırma amacıyla 
çekilen torakoabdominal ct anjiografi ve pet-
ct de vaskülit bulgusu saptanmadı. Hasta 
idiyopatik PA düşünülerek yıllık takip 
planlandı. 
Sonuç: Literatürde postcovid pulmoner 
anevrizma vakaları bildirilmektedir. Bu 
vakaların çoğunluğu pulmoner mukormikoz 
enfeksıyonu ilişkili olup, postcovid vaskülit 
ilişkili bir vaka bildirimi yapılmış(3-4). 
PA rüptüre olduğunda ölümcül olabilmektdir. 
Medikal, cerrahi, anjıografik tedavi almadan 
takip edilen pulmoner anevrizmaların 
prognozu ile ilgili yeterli veri olmayıp, bu 
hastalarda prospektif izlem gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: idiyopatik pulmoner 
anevrizma, vaskülit, covid 
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Vaskülit	
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[PS	-	20]	
	
Yaygın vücut ağrısının ayırıcı 
tanısında Paget hastalığı 
  
Ceyhun Bıcılıoğlu 
Celal Bayar Üniversitesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji 
Kliniği, Manisa 
  
AMAÇ 
 
Paget hastalığı(PH) yaşlanan iskelette 
meydana gelen bir kemik metabolizması 
bozukluğudur.Görülme sıklığı 55 yaşından 
sonra artmıştır.Erkeklerde hafif bir baskınlık 
vardır. Kemiğin aşırı büyümesi ve etkilenen 
kemiğin bütünlüğünün bozulmasıyla 
sonuçlanan hızlandırılmış remodeling ile 
karakterizedir.Etkilenen bölgeler arasında 
kafatası,omurga, pelvis ve alt ekstremitenin 
uzun kemikleri bulunur.Bu olgu sunumunda 
yaygın kas iskelet sistemi ağrısı şikayeti ile 
gelen hastaların ayırıcı tanısında PH'ın akılda 
tutulması gerekdiği vurgulanmak istenmiştir. 
 
OLGU 
 
72 yaş erkek hasta,yaygın vücut ağrısı 
şikayetiyle polikliniğimize başvurdu.3 ay önce 
sinsi başlayan,hareketle azalan sol kalça 
üzerine yatmayla uykudan uyandıran ağrı 
tarifledi.Sabah tutukluğunun 30 dakika 
sürmesi haricinde romatolojik sorgusu 
doğaldı.Halsizlik kilo kaybı yorgunluk,ateş 
yoktu.Özgeçmişinde hipertansiyon,periferik 
vasküler hastalık,yüksekten düşme 
sonrasında T2 kompresyon fraktürü 
mevcuttu.Muayenesi sol dizde minimal 
efüzyon,minimal ekstansiyon kısıtlılığı,sol 
kalça internal rotasyonda minimal kısıtlılık 
haricinde normaldi.Tahlillerinde alkalen 
fosfataz 174 U/L olarak yüksek bulundu.Diğer 
tetkikleri normaldi.Pelvis grafisinde sol 
sakroiliak eklemde skleroz,darlık ilak,sakral 
kemiklerde düzensizlik görülmesi üzerine 
yapılan MRG sonucunda PH tanısı 
konuldu.(ŞEKİL1) 
 
Hastanın dış merkezlerdeki tetkikleri 
değerlendirildiğinde tanının daha erken 
konulabileceği ve T2 kompresyon fraktürünün 
kompleks olmasının PH tarafından zayıflatılan 
kemiğe bağlı olabileceği düşünüldü.(ŞEKİL2) 
 
Hastanın tedavisi kalsiyum desteği ve 
zoledronik asit olarak düzenlendi.Tedavi 
sonunda hastanın şikayetlerinde azalma 
oldu.Hasta poliklinik kontrolüne çağırılarak 
izleme alındı. 
 
SONUÇ 
 

Yaygın kas iskelet sistemi ağrıları,kırık 
öyküsü,alkalen fosfataz yüksekliğiyle gelen 
hastalarda PH akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Paget hastalığı, yaygın 
ağrı, alkalen fosfataz 
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[PS	-	21]	

Vena cava süperior trombozu ile tanı alan Behçet olgusu 
  
Yeter Mahmutoğlu1, Davut Yücedağ2, Gülay Kınıklı1, Tahsin Murat Turgay1, Emine Uslu Yurteri1, 
Müçteba Enes Yayla1, Aşkın Ateş1 
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Behçet Hastalığı (BH) etiyolojisi bilinmeyen multisistemik bir vaskülittir. BH tekrarlayan oral 
aftlar, genital ülserler, üveit, değişken cilt lezyonları, nörolojik tutulum, vasküler tutulum ve artrit 
ile karşımıza gelebilir. Bu olgumuzda vena kava süperior trombozu(vcst) ile BH tanısı alan vakayı 
sunuyoruz. 
Olgu: Bilinen dahili hastalığı olmayan 25 yaşında erkek hasta, 1 aydır olan ateş, gözlerde, 
kulaklarda basınç hissi,yüzde ödem, göğüs bölgesinde venöz genişlemeler ile polikliniğe 
başvurdu.Romatolojik sorgulamasında tekrarlayan oral aftları, papülopüstüler lezyonları ve eritema 
nodosumunun olması nedeniyle BH olarak kabul edildi ve vcst açısından araştırıldı. Laboratuvar 
bulgularında tam kan sayımı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normal, CRP:99 mg/L, 
sedimentasyon:17 mm/sa, prokalsitonin:0,04 saptandı. BT anjiografide, vena kava süperiordan sağ 
atriuma uzanan trombüs ile uyumlu dolum defekti izlendi. Sağ internal juguler ven belirgin ince 
kalibreli saptandı (kronik tromboze?). EKO’da atriumda trombüs ve vejetasyon izlenmedi. Paterji 
testi negatif saptandı. Göz muayenesinde sağ gözde geçirilmiş üveit bulguları saptandı. Hastaya 
1mg/kg/gün dozunda prednizolon, 2x50mg/gün azatiopürin başlandı. Enoksaparin tedavi dozunda 
1 ay yapıldı.Takibinde prednizolon dozu kademeli olarak azaltıldı. 5 mg/kg dozundan infliximab 
başlandı. Hastanın izleminde şikayetleri azaldı. 
Sonuç: Behçet hastalarında damar tutulumu genç ve erkek cinsiyette daha kötü prognoza sahiptir. 
Bu hastalarda büyük damar tutulumu açısından erken tanı ve tedavi önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, vaskülit, vena cava süperior trombozu 
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[PS	-	22]	

Langerhans hücreli histiyositoz 
hastasında kas-iskelet sistemi 
bulguları: Hastalık tutulumu mu, 
spondiloartrit mi? 
  
Muhammed Abdulkerim Şahin1, Eda Nuhoğlu 
Kantarcı2, Sinem Nihal Esatoğlu1, Muhlis Cem 
Ar2, Gülen Hatemi1 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul 
  
Langerhans hücreli histiyositoz (LHH) 
anormal histiyosit birikimiyle karakterize 
nadir bir hastalıktır. İskelet sistemi tutulumu 
litik kemik lezyonları şeklindedir. 
LHH tanılı 40 yaş kadın hasta Ağustos 
2022’de eklem ağrılarıyla kliniğimize 
başvurdu. Şikayetleri Nisan 2022’de 2.kür 
kemoterapisinin(KT)(ARA-C) 10.gününde sol 
dizde başlamış. Eklem sıvı aspiratında 1040 
WBC/mm3 görülmüştü. Takibinde omuz, el-
ayak parmağı ve topukta da ağrıları başlamış 
ve KT’ye de devam edilmişti. Fizik 
muayenemizde sağ 2.ayak parmağında 
daktilit ve dizlerde ısı artışı olup bariz 
effüzyonu yoktu. MR’da sol sakroiliak ekleme 
bakan iliak kemikte skleroz ve kemik iliği 
ödemi görüldü. HLA B27 (+) bulundu. 
Spondiloartrit düşünülerek sulfasalazin ve 
NSAİİ başlandı. Başlangıçta yanıt alınmasına 
rağmen yakınmaları tekrarladı. Hematolojik 
kontrolündeki PET-BT’deki sol iliak kemik ve 
sağ asetabulumda LHH için şüpheli görünüm 
sonrası spondiloartrit ve LHH kemik tutulumu 
ayırıcı tanısı için romatoloji servisine yatırıldı.  
Romatolojik sorgusunda artrit dışında özellik 
yoktu. Fizik muayene ve ultrasonografide 
artrit-tenosinovit ve entezit bulguları 
mevcuttu. Otoantikorlar, ürik asit normaldi. 
CRP-fibrinojen yüksekliği ve hiperkalsemi 
mevcuttu. Tekrarlanan PET/BT’de 
akromioklaviküler, sternoklaviküler, diz, 
metatarsofalangeal ve ayak bileklerinde 
artrit; aşil enteziti bulguları saptandı. Diz 
sinoviyal tru-cut biyopside LHH bulgusuna 
rastlanmadı. 
Poliartrit-daktilit-entezit kliniği, litik kemik 
lezyonlarının bulunmayışı ve LHH açısından 
biyopsi negatifliği ile yakınmaları 
spondiloartrite bağlı olarak değerlendirildi ve 
sekukinumab başlandı. Tedavinin ikinci 
ayında yakınmalarında belirgin azalma 
mevcut. 
  

Anahtar Kelimeler: Langerhans hücreli 
histiyositoz, skeletal tutulum, spondiloartrit 
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[PS	-	23]	

Asemptomatik dev koroner arter 
anevrizması olgusu 
  
Rabia Gökçen Umurca Aydemir, Burcu Yağız, 
Belkıs Nihan Coşkun, Ediz Dalkılıç, Yavuz 
Pehlivan 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
hastalıkları ABD, Romatoloji Bilim Dalı 
  
Giriş 
Koroner arter anevrizması, koroner 
anjiyografi yapılan hastaların % 0.3-4.9'unda 
görülen nadir bir hastalıktır. Erişkinlerde 
koroner arter anevrizmalarının %90'ından 
fazlasında etiyolojide ateroskleroz sorumlu 
iken, çocuklarda vakaların çoğundan 
Kawasaki hastalığı sorumludur.  
Olgu 
23 yaşında erkek hasta, batıcı karakterde 
göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan 
değerlendirmede koroner anjiografide dev 
koroner arter anevrizması tespit edildi. 
Ailesinde benzer bir hastalık öyküsü 
bulunmamaktadır ve fizik muayene ve 
laboratuvar tetkikleri normal bulunmuştur. 
Görüntüleme incelemeleri sonucunda dev 
koroner arter anevrizması kanıtlanan hasta 
kalp damar cerrahisi tarafından opere edildi. 
Sonuç 
Kawasaki hastalığı, genellikle 4 yaşından 
küçük çocuklarda görülen, mukozal 
inflamasyon, deri döküntüsü ve servikal 
lenfadenopati ile seyreden, akut vaskülitik bir 
sendromdur. Hastalık sıklıkla koroner arterleri 
etkiler ve tedavi edilmezse koroner arterlerde 
dilatasyon ve anevrizma oluşumuna yol 
açabilir. Bu anevrizmaların yaklaşık yarısı 
zamanla gerileyebilir, ancak hastaların bir 
kısmında dev koroner arter anevrizması, 
koroner arter trombozu veya stenoz 
gelişebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: dev koroner arter 
anevrizması, kawasaki hastalığı, koroner 
arter anevrizması 
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[PS	-	24]	

Amiloidozu olan ailesel akdeniz ateşi 
hastalarında entezit sıklığı ve şiddeti 
ile hastalık şiddeti benzer olabilir 
  
Duygu Şahin, Mehmet Engin Tezcan 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 
Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul 
  
GİRİŞ 
Ailesel akdeniz ateşi (AAA), tekrarlayan ateş 
ve serözit atakları ile karakterize 
otoinflamatuar bir hastalıktır. AAA’da kas-
iskelet sistem bulguları da gözlenebilir. 
Yapılan çalışmalarda entezit ve egzersiz ilişkili 
kas ağrısının görüldüğü AAA hastalarının daha 
şiddetli bir kliniğe sahip olduğu görülmüştür. 
Bu çalışmada amiloidoz gelişmiş AAA 
hastalarının entezit sıklığı ve hastalık 
parametreleri ile ilişkisi incelenmiştir. 
METOD 
Çalışmaya Tel-Hashomer kriterlerini 
karşılayan 218 AAA hastası dahil edildi. 
Hastaların demografik, hastalık ve tedavi 
özellikleri kaydedildi. Entezit şiddeti MASES 
skorlaması ile değerlendirildi. Devamlı 
değişkenler Mann-Whitney U testi ile 
karşılaştırıldı. p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. Devamlı değişkenler 
median (Q1-Q3) şeklinde gösterilmiştir. 
BULGULAR 
218 hastanın 8 (%3.6)’inde amiloidoz varlığı 
saptandı. Amilodoz olan ve olmayan hastalar 
arasında entezit, egzersiz ilişkili kas ağrısı ve 
artrit sıklığı benzer bulundu (Tablo1). Entezit 
olan hastaların MASES ve VAS ağrı 
skorlarında da anlamlı farklılık saptanmadı 
(Tablo2). 
SONUÇ 
Çalışmamızda amiloidozu olan AAA 
hastalarında MASES ve VAS ağrı skorları 
benzer bulunmuştur. 
  
Anahtar Kelimeler: Ailesel akdeniz ateşi, 
amiloidoz, entezit 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Enteziti	olan	hastaların	MASES	
skorları	ve	VAS	skorları	

	 Amilodioz	
yok	(n:46)	

Amiloidoz	
var	(n:3)	

MASES	
skoru	 4	 4	

Tedavi	
öncesi	
entezit	VAS	
skoru	

50	 70	

Tedavi	
sonrası	
entezit	VAS	
skoru	

40	 50	

	
 
Hastaların	demografik,	hastalık	ve	tedavi	
özellikleri	

	 Amiloidoz	
yok	(n:210)	

Amiloidoz	
var	(n:8)	

Ortalama	tanı	
yaşı	 28	(20-37)	 25	(17-36)	

Ortalama	
hastalık	
süresi	(yıl)	

7	(4-13)	 15.5	(4-20)	

ISSF	skoru	 1	(0-2)	 3	(1.25-4)	

Kolşisin	dozu	
(mg/gün)	 1.5	(1-1.5)	 1.25	

(0.625-1.5)	

IL-1	kullanımı	
(n)	 2	(%	1)	 1	(%	12.5)	

Egzersiz	
ilişkili	bacak	
ağrısı	var		
yok	

50	(%	23.8)	
160	(%	
76.2)	

2	(%	25)	
6	(%	75)	

Entezit	var	
yok	

	
46	(%	21.9)		
164	(%	
78.1)	

3	(%	37.5)	
5	(%	62.5)	

MASES	skoru	 4	(2-6)	 4	(2-6)	
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[PS	-	25]	

Non-Lupus Full House Nefropatisi 
Olgu Sunumu 
  
Burçak Karadeniz1, Muhammet Emin Kutu1, 
Tuba Kalay Kayıkçı1, Selda Çelik1, Cemal Bes2 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Romatoloji, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam 
ve Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Romatoloji, İstanbul 
  
Giriş-Amaç: Otoantikorların ve sistemik lupus 
eritematozusun klasik klinik özelliklerinin 
yokluğunda full house immünofloresan 
paterni gösteren bir böbrek biyopsi örneği 
non-lupus full house nefropati olarak kabul 
edilmektedir. Burada hızlı ilerleyen 
glomerülonefrit ile prezente olan non-lupus 
fullhouse nefropatisi olgusu sunulmaktadır. 
Olgu: 41 yaşında erkek hasta, bacaklarda 
şişlik, idrar miktarında azalma şikayetleriyle 
acil servise başvurdu. Hastanın SLE açısından 
yapılan klinik sorgulamasında bulgu 
saptanmadı. Fizik muayene bulgularında; 
pretibial ödemi 
mevcuttu.Laboratuvarında;BUN 102mg/dl, 
kreatinin 9 mg/dl,total protein 
5,8g/L,albümin 4.1g/dl,total kolesterol 206 
mg/dl,LDL 131, CRP 8 mg/L,sedimentasyon 3 
mm/saat,RF 10 saptandı. İdrar sedimentinde 
18 eritrosit, +++albümin idi.İdrar kültürü 
steril, 24 saatlik idrar protein 10g/gün idi. 
Otoantikorlarından; ANA negatif, anti-SSA 
negatif, anti-SSB negatif, p-anca, c-anca 
negatif, anti-dsdna IFA negatif, anti-dsdna 
elisa negatif, anti sm negatif, C3 normal, C4 
normal saptandı. Anti-HCV, anti-HBs, hbs-Ag, 
anti-HIV negatif idi. Üriner ultrasonografiside 
normaldi. Anürik seyreden hasta 
hemodiyalize alındı,7 kez plazmaferez yapıldı. 
Böbrek biyopsisinde ışık mikroskobisinde 19 
glomerül,8 sellüler kresent,1 fibroselüler 
kresent,1 global skleroz, fibrinoid 
nekroz,endokapiller 
proliferason;immünofloresanda 
IgA(+++),IgG(++),IgM(+), C1q(++) ve 
C3(+++) immün depositler tespit 
edildi.Hastaya 3 gün 1 g /gün pulse steroid 
verildi.1 mg/kg/gün prednisolon idame 
edildi.Siklofosfamid 500 mg/15 gün 
uygulandı. Hastanın takiplerine nefroloji ve 
romatoloji polikliniklerinde devam 
edilmektedir. 
Sonuç: Full house immünofloresan ve 
endotelyal tübüloretiküler inklüzyonlar;lupus  

 
 
 
 
 
nefritinin karakteristik özellikleridir ancak 
patognomonik değildir. 
  
Anahtar Kelimeler: full house, sistemik 
lupus eritematozis, non-lupus full house 
nefropati 
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Ailevi akdeniz ateşi hastalarında 
herpes labialis sıklığı hastalık 
özelliklerinden etkilenmeyebilir 
  
Nihan Neval Uzun, Mehmet Engin Tezcan 
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 
İstanbul 
  
Giriş  
Herpes Labialis, deri ve mukozada ağrının 
eşlik ettiği veziküler döküntülerle karakterize 
viral hastalıktır. Hücresel immün sistemdeki 
bozukluklar ile sıklığı artmaktadır. 
Romatolojik hastalıklarda sıklığı 
artabilmektedir. Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), 
tekrarlayan ateş ve serözit atakları ile 
karakterize, otoinflamatuvar bir hastalıktır. 
AAA’da hastalık ve tedavi özelliklerinin Herpes 
Labialis sıklığı üzerine etkisi bilinmemektedir. 
Amaç 
Bu çalışmanın amacı, AAA kohortunda, 
Herpes labialis sıklığının sunulması, hastalık 
ve tedavi ile ilgili parametrelerin, Herpes 
Labialis sıklığı üzerine olan etkisinin 
değerlendirilmesidir.  
Yöntem 
AAA hastaları Tel- Hoshomer kriterlerini 
karşılamaktadır. Hastalar, son bir yıl içinde, 
Herpes Labialis’i bulunanlar ve bulunmayanlar 
olarak ikiye ayrıldı. Takiben her iki grup; 
demografik, hastalık ve tedavi özellikleri 
açısından karşılaştırılmıştır. Devamlı 
değişkenler Mann-Whitney U testi ile 
karşılaştırılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. Devamlı değişkenler 
median (Q1-Q3) şeklinde gösterilmiştir. 
Bulgular 
AAA tanısı olan 596 hastanın 59 (% 9,8) 
’unda Herpes Labialis gözlenmiştir. Her iki 
grupta da en sık gözlenen AAA bulgusu karın 
ağrısı olarak bulunmuştur. Her iki gruptaki 
hastalarda, demografik özellikler, hastalık 
aktivitesi ve kullanılan kolşisin dozu açısından 
farklılık saptanmamıştır (Tablo).  
Sonuç 
Kohortumuzda takip ettiğimiz AAA 
hastalarının yaklaşık %10’unda son bir yıl 
içinde Herpes Labialis enfeksiyonu 
saptanmıştır. Herpes Labialis varlığı ile AAA 
aktivitesi, kullanılan kolşisin dozu ve 
hastaların demografik özellikleri arasında 
anlamlı ilişki saptanmamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: ailesel akdeniz ateşi, 
herpes labialis, viral hastalık 
 

 
	

Hastaların	demografik,	hastalık	ve	
tedavi	özellikleri	

	
Herpes	
Labialis(+)	
n=537	

Herpes	
Labialis
(-)	
n=59	

P	

Yaş	 33.0(24,0-
43,0)	

34.0(26
,0-43,5)	

0,3
6	

Cinsiyet(E/
K)	 204/333	 15/44	 0,0

5	

Sigara(%)	 153(28,4)	 18(30,5
)	

0,7
4	

Ko-
morbidite(
%)	

87(16,2)	 7(11,8)	 0,3
8	

Hastalık	
süresi(yıl)	

7.0(2,25-
14,75)	

7,0(4,0-
13,0)	

0,9
3	

Exon	10	
homozigot(
%)	

42/159(2
6,4)	

3/27(	
11,1)	

0,0
8	

Kolsisin	
dozu(mg/g
ün)	

1,0(1,0-
1,5)	

1,0(1,0-
1,5)	

0,5
6	

ISFF	skoru	 1,0(1,0-
2,25)	

1,5(1,0-
3,0)	

0,3
3	

E:	Erkek;K:	Kadın;ISSF:	Ailevi	Akdeniz	
ateşi	için	uluslararası	şiddet	skorlama	
sistemi	
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Bir Olgu Sunumu: Sistemik Lupus 
Eritematozus ve İmmünglobulin G4 
İlişkili Hastalık Birlikteliği 
  
Cansu Arslantürk Güneysu, Nilay Erdik, 
Sümeyye Merve Türk, Mehtap Kalçık Unan, 
Damla Karataş, Gökhan Yavuzbilge, Emel 
Gönüllü 
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji 
Ana Bilim Dalı, Sakarya 
  
GİRİŞ 
SLE multisistemik tutulumlu kronik otoimmün 
bir hastalıktır(1). İmmünglobulin G4 ilişkili 
hastalık, immün aracılı fibro-inflamasyonla 
karakterize sistemik bir hastalıktır. İki 
hastalığın birlikteliği literatürde olgu şeklinde 
nadir olarak görülmektedir.  
OLGU 
Yirmi iki yaşında erkek hasta altı aydır yüzde, 
eller ve kollarda deriden kabarık, pembe-mor, 
basmakla solmayan lezyonlar, halsizlik 
şikayetleriyle başvurdu. Sorgulamasında ateş, 
terleme, el eklemlerinde artrit öyküsü 
mevcuttu. Fizik muayenede oral ülser (şekil1) 
ve alopesi saptandı. Cilt biyopsisi 
lökositoklastik vaskülit olarak raporlandı. 
Tetkiklerinde lökosit:3800 K/ul, c3:0.37 g/l, 
RF: -, CCP:-, ESH ve CRP normaldi. 24 saatlik 
idrarda 283 mg proteinüri mevcuttu. ANA 
1/320 nükleer granüler paternde, anti-ds-
DNA pozitif saptandı. Ultrasonografide aksiller 
ve inguinal lojda 3,5 cm’den büyük, korteksi 
kalınlaşmış multipl lenf nodları gözlendi. PET-
CT’de bilateral servikal, juguler, aksiller, 
inguinal lenfatik lojlarda hafif-orta artmış 
tutulumun izlendiği korteksleri kalınlaşmış 
lenf nodları saptandı. Kemik iliği biyopsisi 
normoselüler kemik iliği olarak raporlandı. 
Aksiller lenf nodu eksizyonel biyopsi 
materyalinde IgG4/IgG plazma hücre oranı 
%50-60 olarak bulundu. Hasta SLE ve IgG4 
ilişkili hastalık birlikteliği kabul edildi. Daha 
önce başlanan metotreksat ve azatiyoprin 
tedavileriyle sitopeni geliştiğinden 
hidroksiklorokin, mikofenolat mofetil ve orta 
doz kortikosteroid tedavisi planlandı. 
SONUÇ 
SLE tanılı hastalarda lenfadenopatiler 
görülebilmekle birlikte patolojik görünüm ve 
boyuttaki lenf nodlarında ayırıcı tanı yapılmalı 
ve IgG4 ilişkili hastalık da akılda tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Anti-ds-DNA, İgG4 
ilişkili hastalık, Sistemik lupus eritematozus 
 

 

Şekil-1	Damakta	eritematöz	lezyon	
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İdiopatik plöroparankimal 
fibroelastozis: Bir olgu sunumu 
  
Nagehan Dik Kutlu, Burcu Yağız, Belkıs Nihan 
Coşkun, Ediz Dalkılıç, Yavuz Pehlivan 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Romatoloji Bölümü, Bursa 
  
Giriş-Amaç:  
Plöroparankimal fibroelastozis (PPFE), akciğer 
parankiminde özellikle üst loblarda yoğun 
fibrozis ve plevral kalınlaşma ile seyreden 
nadir bir interstisyel akciğer hastalığıdır (1). 
PPFE idiyopatik interstisyel pnömonilerin (IIP) 
en son uluslararası multidisipliner 
sınıflandırmasına dahil edilmiştir (2). Efor 
dispnesi, öksürük, kilo kaybı ve plöretik ağrı 
görülebilir. Henüz hastalığın doğal seyrini 
değiştirebilen bir tedavi gösterilememişken 
bildirilen başarılı akciğer nakli vakaları ileri 
evrelerde akciğer naklini gündeme getirebilir. 
Biz de romatoloji kliniğimize başvuran PPFE 
düşündüğümüz olgumuzu sunmayı 
amaçladık. 
Olgu:  
55 yaş erkek hasta 3 yıldır olan efor dispnesi 
ve kuru öksürükle başvurdu. Ex-smoker 
hastanın fizik muayenesinde özellik yoktu. 
FEV1/FVC %77, DLCO 65 mL/mmHg/min, 
total akciğer kapasitesi 6.74 litre saptandı. 
Kontrastsız toraks tomografisinde bilateral 
akciğer üst lob apikal düzeyde plevral ve 
subplevral fibrozis ve interstisyel alan 
tutulum bulguları, alt loblarda hafif traksiyon 
bronşektazileri ve bal peteği izlendi. ANA, RF, 
anti-CCP negatifti. Bronkoalveolar lavajda 
bronş epitel hücreleri, alveolar makrofaj, 
seyrek inflamatuar hücreler izlendi. Hastaya 
video destekli torakoskopik cerrahi solunum 
fonksiyon testindeki kısıtlılık, hiperkarbi 
nedeniyle yapılamadı. Hasta PPFE ve eşlik 
eden olağan IP kabul edildi. 
 
Sonuç:  
PPFE, ağırlıklı üst lobları etkileyen parankimal 
fibrozis ve plevral kalınlaşma ile karakterize 
nadir bir IIP’dir. Vaka sunumumuzla 
farkındalığı artırmayı amaçladığımız hastalıkta 
etkili tedaviler geliştirmek için uluslararası 
çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Akciğer üst lob, 
idiopatik plöroparankimal fibroelastozis, 
interstisyel akciğer hastalığı 
 

 

Resim-1	

	
Toraks	BT’de	her	iki	akciğer	üst	lob	
apikal	düzeyde	plevral	ve	subplevral	
apikal	kep	şeklinde	kalınlaşmış	fibrozisi	
düşündürür	bulgular	ve	interstisyel	alan	
tutulum	bulguları	
	
	
	
Resim-2	

	
Alt	loblarda	hafif	traksiyon	
bronşektazileri	ve	bal	peteği	görünümleri	
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Nadir bir birliktelik; granülomatoz 
polianjit, renal ve viseral arter 
anevrizması ile akut epididimit 
  
Alican Karakoç1, Shalala Shukurova2, 
Oğuzhan Koca2, Emine Eylül Kızkapan1, 
Sinem Nihal Esatoğlu1, İzzet Fresko1 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Konstitüsyonel semptomlar, akut faz 
(AF) yüksekliğiyle başvuran, epididimit, renal 
ve viseral arter anevrizması saptanan 
granülomatoz polianjit (GPA) vakası 
anlatılacaktır.  
 
Vaka: Elli dört yaşında erkek hasta, halsizlik 
ve yaygın eklem ağrısı şikayetiyle tetkik 
edilmiş. Çekilen batın ve toraks bilgisayarlı 
tomografisinde (BT); akciğerde kitle ve 
nodüller saptanmış. Nodüllerden biyopsi 
alındıktan sonra hastaya metilprednisolon 
başlanmış. Biyopsisinde; süpüratif iltihap ve 
nekroz görülmüş, romatoid nodül ve 
malignite saptanmamış. Steroid dozu 
azaltılırken şikayetlerinin tekrar başlaması ve 
peteşileri olması üzerine vaskülit, septik 
emboli ön tanılarıyla merkezimize yatırıldı. 
Tetkiklerinde; nötrofilik lökositoz, (AF) 
yüksekliği, 24 saatlik idrarda; 393 mg/gün 
protein saptandı. İnfektif endokardit dışlandı. 
BT’lerinde; çoğunda kavite izlenen, yer yer 
hava-sıvı seviyelenmesi olan pulmoner 
nodüller (Resim-1) ve sağ renal arterde 8 
mm, süperior mezenterik arterin (SMA) bir 
dalında 7 mm anevrizma saptandı (Resim-2). 
Pozitron emisyon tomografisi (PET)/BT’si GPA 
tutulumu olarak yorumlandı. Testiste ağrısı 
nedeniyle çekilen ultrasonografide akut 
epipidimit saptandı. Proteinaz-3 (PR-3) 
yüksekliği olan hastaya vaskülit düşünülerek 
pulse steroid ve siklofosfamid başlandı. Akut 
fazında belirgin düşüş ve kliniğinde düzelme 
olan hasta siklofosfamid ve idame rituksimab 
planıyla taburcu edildi.  
 
Sonuç: Akciğer bulguları ve PR3 pozitifliğiyle 
GPA tanısı konan, beraberinde poliarteritis 
nodasa (PAN)’ya yakışan epididimit ve orta 
çaplı damar vasküliti olan bir hastayı sunarak 
GPA’da da bu tutulumların görülebileceğini 
vurgulamak istedik. 
  
Anahtar Kelimeler: Granülomatoz Polianjit, 
Renal Arter Anevrizması, Viseral Arter 
Anevrizması, Epididimit 

 
 

Resim-1:	Sağ	akciğerde	kaviteleşmiş	
nodül	

	
	
	
	
Resim-2:	Sağ	renal	arterde	anevrizma	
(kırmızı	ok)	
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Aksiyel Spondiloartrit Hastalarında 
Skolyoz Sıklığı 
  
Duygu Sevinç Özgür1, Sena Tolu2, Gamze 
Akkuzu1, Melek Yalçın Mutlu1, Fatih Yıldırım1, 
Bilgin Karaalioğlu1, Rabia Deniz1, Mustafa 
Erdoğan1, Burak İnce1, Gül Güzelant Özköse1, 
Kübra Kalkan1, Cemal Bes1 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Başakşehir Çam 
ve Sakura Şehir Hastanesi, Romatoloji Kliniği, 
İstanbul 
2Medipol Üniversitesi, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul 
  
Giriş-Amaç: S Aksiyel spondiloartrit 
hastalarında sakroiliak eklem ve 
torakolomber tutuluma bağlı değişikliklerden 
dolayı torasik kifozun artmış olduğu 
bilinmektedir. Yine sakroiliak eklem ve 
torakolomber tutuluma bağlı olarak skolyozun 
artmış olabileceği hipotezine dayanarak 
kliniğimizde takipli olan aksiyel spondiloartrit 
hastalarında skolyoz sıklığını inceledik.  
Method: Çalışmaya ASAS 2011 Spondiloartrit 
sınıflama kriterlerine göre aksiyel 
spondiloartrit (Ankilozan spondilit veya non-
radyografik aksiyel spondiloartrit) tanısı almış 
olan 44 hasta alındı. 2 hasta veri eksikliği 
sebebi nedeniyle, 4 hasta da geçirilmiş 
vertebral cerrahi sebebiyle çalışma dışı 
bırakıldı. 38 hastanın skolyoz grafisi 
değerlendirildi. Hastaların torakal Cobb açısı, 
lomber Cobb açısı ve sagittal parametreler 
değerlendirildi. Cobb açısı >=10° olması 
skolyoz olarak değerlendirildi.  
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 
41,37±11.054, takip süresi 10.4±8,49 idi. 
%89.5’i ankilozan spondilit, %10.5‘i non-
radyografik aksiyel spondiloartrit idi. 
Hastaların %52.6’sında eğrilik, %42,1 inde 
skolyoz tespit edildi. Skolyozu olan ve 
olmayan hastaların BASDAI skorları 
karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmedi 
(3.49 vs 3.61, p=0.47). Sakroileit grade‘i ile 
skolyoz arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. 
Skolyozu olan ve olmayan hastalar arasında 
hastalık süresi ortalaması açısından fark 
görülmedi.  
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızdaki aksiyel 
spondiloartrit tanılı hastalarda %42.1 
oranında skolyoz tespit edildi. Daha önceki 
çalışmalarda sağlıklı adolesanlarda skolyoz 
oranı %2-4 oranında bildirilmişti. Bu sonuçlar 
aksiyel spondiloartrit hastalarında skolyoz 
oranının, sağlıklı insanlara göre artmış 
olabileceğini göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Aksiyel spondiloartrit, 
ankilozan spondilit, skolyoz 
 

 
Skolyozu	olan	ve	olmayan	hastaların	
demografik	ve	klinik	verileri	
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COVİD-19 Enfeksiyonu Sonrası Düşük Ayak ile Gelen Poliarteritis Nodosa; Olgu 
Sunumu 
  
Nilgün Göveç Gıynaş, Emine Uslu Yurteri, Mücteba Enes Yayla, Aşkın Ateş, Tahsin Murat Turgay, 
Gülay Kınıklı 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç hastalıkları ABD-Romatoloji BD.,Ankara 
  
GİRİŞ: Orta çaplı damar vasküliti olan poliarteritis-nodosa(PAN), tipik olarak anti-nötrofilik-
sitoplazmik antikorlarla (ANCA) ilişkili değildir. Hepatit-B, hepatit-C, EBV, CMV gibi enfeksiyonlarla 
ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Litaratürde Covid-19 enfekisyonu yada aşılamasını takiben 
miyokardit, Guillain-Barre-sendromu ve vaskülit gibi otoimmün hastalıkların geliştiği bildirilmiştir. 
Bizde SARS-CoV-2 enfeskiyonu sonrası düşük ayak ile karşımıza çıkan poliarteritis nodosalı olguyu 
sunuyoruz.  
VAKA ÖZETİ: Sistemik hastalığı olmayan 60 yaş erkek hastanın, covid-19 enfeksiyonu geçirdikten 
yaklaşık 21 gün sonra, ateş, gece terlemesi, yaygın eklem ağrısı ve halsizlik şikayeti başlamış. Kilo 
kaybı, antibiyotik tedavisine yanıtsız akut faz yüksekliği olan hastada infektif endokardit 
saptanmadı. Düşük ayak sebebiyle yapılan elektromyelografisi kronik aksonal polinöropati ile 
uyumluydu. EBV, CMV ve hepatit markerları negatifti, kültürde üreme saptanmadı. ANCA negatif ve 
görüntülemelerde malignite saptanmadı. BT-anjıografide hepatik ve renal arterlerin intraparankimal 
dallarından anevrizmalar saptandı. Glukokortikosteroid, ıntaravenöz ımmunglobulin ve 
sıklofosfamid tedavisi başlandı.  
TARTIŞMA: PAN, klinik tablosu değişken olmakla birlikte başlıca cilt, eklem, böbrek, periferik 
sinirler ve gastrointestinal sistem etkilenmektedir. Tanı, biopsiyle veya anjiyografik yöntemler ile 
arteriyel anomalilerin (anevrizma veya oklüzyon) gösterilmesi esasına dayanır. PAN ve HBV ilişkisi 
bilinmektedir. Literatürde, pandemi ile birlikte Covid-19 hastalığı ile ilişkili vaskülit vakaları 
bildirilmiştir. Yine Covid-19 aşılamasını takiben kutanöz poliarteritis nodosa vakaları bildirilmiştir. 
Bizde vakamızı sunarak, Covid-19 enfeksiyonu sonrası vaskülit farkındalığını artırmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Poliarteritis nodosa, düşük ayak, Covid-19 enfeksiyonu 
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APC5 Gen Mutasyonuna Bağlı 
Spondiloepifizer Displazi ve 
Monogenik Lupus Olgusu 
  
Gülcan Özomay Baykal, Betül Sözeri 
1’Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Romatolojisi 
  
GİRİŞ: Sistemik lupus eritematozus(SLE); 
kronik, sistemik, relaps-remisyon atakları ile 
seyreden, birçok sistemi etkileyebilen ve 
nöropsikiyatrik bulguların da görüldüğü 
otoimmun bir hastalıktır ve merkezi sinir 
sistemi(MSS) tutulumu oldukça yaygındır. 
Nörolojik tutulumu olan SLE hastalarında, 
psikoz, nöbet ve bilişsel işlev bozuklukları gibi 
nöropsikiyatrik komplikasyonlar 
görülebilmektedir.  
Olgu: 17 yaşında kız hasta, 7 yaşındayken 
eklem ağrısı ve ayaklarda şişlik şikayetleriyle 
başvurduğu dış merkezde sistemik lupus 
eritematozus (SLE) tanısı almış. Böbrek 
biyopsisi tip 4 Lupus Nefriti ile uyumlu 
raporlanmış. Son 6 yıldır takibi bırakmış ve 
son 1 yıldır halüsinasyonlar görme ve titreme 
ile başlayan psikoz şikayetleri ile kliniğimize 
başvurdu. Lupus Merkezi Sinir Sistemi (MSS) 
tutulumu açısından ileri tetkik ve tedavi 
amacıyla çocuk romatoloji servise yatırıldı. 
Çocuk psikiyatri konsültasyonunda; hasta 
manik atak, bipolar bozukluk olarak 
değerlendirildi. Kraniyal MR, MR anjiografi 
çekildi, SLE MSS tutulumu ile uyumlu olarak 
değerlendirildi. Plaquenil başlandı ve 24 
saatlik idrarda protein 300 mg/g olması 
üzerine hastaya 3 doz pulse steroid tedavisi 
verildi ve remisyonda izlendi. Takipte kalça 
eklem kısıtlığı nedeniyle iskelet displazisi 
düşünülerek interferon paneli istendi; 
interferon Panelinde ACP5 geninde missense 
c643 G>A ( p. Gly 215 Arg) homozigot 
saptandı ve muhtemel patolojik olarak 
yorumlandı. Kontrol beyin tomografisinde: 
bilateral bazal ganglionlarda simetrik 
kalsifikasyonlar izlendi. Literatür bilgisi 
eşliğinde hastaya tofacitinib başlanması 
planlandı. 
  
Anahtar Kelimeler: apc5 mutasyonu, 
monogenik lupus, nöro-lupus 
 

 

bazal	ganglia	kalsifikasyonu-bt	

	
	
	
	
bazal	ganglia	kalsifikasyonu-bt2	
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[PS	-	33] 
Romatoid artrit hastasında gelişen 
kaviter lezyona doğru tanı ve tedavi 
ile alınan güzel cevap 
  
Mesude Seda Aydoğdu, Rabia Pişkin Sağır, 
Serkan Günaydın, Ahmet Karataş, Süleyman 
Serdar Koca 
Fırat Üniversitesi Romatoloji Kliniği, Elazığ 
  
Giriş: Romatoid artrit (RA)'lı bireylerin 
%32'ye varan oranında bildirilmiştir, fakat 
öncelikle neoplazmaları, tüberkülozu ve 
mantar enfeksiyonunu dışlamak gerekir.  
Olgu: 60 yaş erkek hasta 5 yıl önce 
seropozitif RA tanısı aldı. Leflunomid ve 
adalimumab tedavisi ile takip edilirken 1 yıl 
önce öksürük, balgam, ateş, halsizlik, dispne 
şikayetleri ile başvurdu. Görüntülenen toraks 
bilgisayarlı tomografisi (BT)’nde bilateral 
subplevral alanlarda en büyüğü sağ akciğer 
alt lob süperior segmentte 4x2 cm boyutunda 
olmak üzere multiple kaviter lezyonlar 
saptandı. Leflunomid ve adalimumab tedavisi 
stoplandı. Göğüs hastalıklarına konsülte 
edilerek bronkoskopi işlemi yapıldı. ARB, TBC 
PCR gönderildi, negatif geldi. Sitoloji sonucu 
bening olarak raporlandı. Önce Meropenem 
daha sonra akut faz yanıtı (AFR) yüksekliği 
nedeni ile linezolid ve trimetoprim-
sulfametoksazol başlandı. Covid PCR negatif 
geldi. c-ANCA ve p-ANCA negatif geldi ANCA 
ilişkili vaskülitler dışlandı. Balgam kültüründe 
Klebsiella pneumoniae üredi. Antibiyoterapisi 
tigesiklin ve kolistin ile değiştirirldi. Malignite 
ekartasyonu açısından PET-CT çekildi. 
Malignite düşünülmedi. RA’nın pulmoner 
tutulumu olduğu düşününldü. Şikayetleri ve 
AFR’ları geriledi. Hastanın tedavisine 
tocilizumab ve metilprednizolon ile devam 
edilmesine karar verildi. 1 yıl sonraki toraks 
BT görüntülemesinde 4x2 cm boyutundaki 
kaviter lezyonları 24x12 mm boyutuna, 1,5 
cm’lik solid pulmoner nodülü 13x12 mm 
boyutuna geriledi.  
Sonuç: RA hastalarında kaviter lezyonlara 
hastalık aktivasyonu demeden önce ayrıcı 
tanılar dışlanmalı. 
  
Anahtar Kelimeler: kaviter lezyon, romatoid 
artrit, romatoid nodül 
 

 

resim	1	

	
sağ	taraf	yeni	toraks	bt	yer	almakta,	
gerileyen	kaviter	lezyon	ve	pulmoner	
nodüller	görülmekte	
	
	
	
resim	2	

	
sağ	taraf	yeni	toraks	bt	yer	almakta,	
gerileyen	kaviter	lezyon	ve	pulmoner	
nodüller	görülmekte	
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[PS	-	34]	

Psoriatik artritli hastalarda hastalık 
etki skorları ile C-reaktif 
protein/albumin oranı arasındaki 
ilişki 
  
Tuğba İzci Duran1, Melih Pamukçu2 
1Denizli Devlet Hastanesi, Romatoloji Kliniği, 
Denizli 
2Sağlık Bakanlığı Etlik Şehir Hastanesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı, Ankara 
  
Amaç: Psöriatik artrit (PsA) hastalarında C-
Reaktif protein (CRP)/albümin oranı (CAR), 
nötrofil/lenfosit oranı (NLR), 
trombosit/lenfosit oranı (PLR) ve inflamatuar 
belirteçler ile PsA için Klinik Hastalık Aktivite 
Indeksi (DAPSA) ve PsA hastalık etki indeksi-
12 (PsAID-12) arasındaki ilişkilerin 
değerlendirilmesi. 
Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya Ocak 2020 ve 
Ocak 2021 tarihleri arasında Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Romatoloji kliniğinde tedavi gören 18 yaş 
üzeri 160 PsA hastası dahil edildi. Demografik 
ve klinik veriler, PsAID- 12 ve DAPSA 
skorları, CRP, eritrosit sedimantasyon hızı 
(ESH), albümin düzeyi, nötrofil, lenfosit ve 
trombosit sayıları kaydedildi. 
Bulgular: Hastaların ortalama (±ss) yaşı 
46,49±11,12 yıl; ortanca (min-max) hastalık 
süresi 2 (0,5–34) yıl olarak saptandı. 
Hastaların %74,4’ünde PsAID skoru >=4 
(yüksek hastalık etkisi), %25,6’sında ise <4 
(düşük hastalık etkisi) idi. Yüksek hastalık 
etkisine sahip hastalarda CRP, ESR, CAR, 
NLR, PLR, nötrofil sayıları ve DAPSA skorları 
anlamlı olarak daha yüksekti (P<0.001). 
PsAID ve CRP arasında yüksek korelasyon 
(rho:0,864, p<0,001), PsAID ve CAR 
arasında yüksek korelasyon (rho:0,890, 
p<0,001) bulundu. Roc eğrisi analizinde, CAR 
(eğri altındaki alan [AUC] 0,901, P<0,05, 
%95 güven aralığı [CI] 0,855-0,947) yüksek 
hastalık etkisi öngörmüştür. CAR için kesme 
değeri 0,98'dir. 
Sonuç: CAR, PsA'da hastalık etkisini 
değerlendirmek için basit ve hızlı bir 
değerlendirme yöntemi olarak günlük 
uygulamada yararlı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: C-reaktif 
protein/albümin oranı, DAPSA, PsAID, 
Psoriatik artrit 
 

 
PsAID	skoruna	göre	hastalık	etkisi	
yüksek	ve	düşük	olan	grupların	
karşılaştırılması	

	

Düşük	
Hastalık	
Etkisi	
PsAID	<4	
(n=41)	

Yüksek	
Hastalık	
Etkisi	
PsAID	>=4	
(n=119)	

p	

Yaş,	yıl,	
(ortalama	±	
SS)	

47.32	±	
12.14	

46.20	±	
10.79	 0.581	

Cinsiyet,	
K/E	(n)	 27/14	 94/25	 0.091	

Psoriazis	
varlığı,	n	
(%)	

34	
(82.9%)	 88	(73.9%)	 0.292	

Hastalık	
süresi,	yıl	 2	(0.5-34)	 2	(0.5-23)	 0.741	

CRP,	mg/L	 1.65	(0.12-
11.77)	

6.2	(0.46-
82.77)	 <0.001	

ESH,	mm/h	 5	(2-24)	 13	(2-52)	 <0.001	

Nötrofil,	
K/uL,	
(ortalama	±	
SS)	

4.51	±	
1.65	 5.76	±	1.7	 <0.001	

Lenfosit,	
K/uL	

2.30	(1.32-
5.15)	

2.12	(0.88-
4.48)	 0.066	

Platelet,	
K/uL	

269	(125-
446)	

286	(156-
533)	 0.134	

Albumin,	
g/dL,	
(ortalama	±	
SS)	

4.59	±	
0.22	 4.41	±	0.26	 <0.001	

CAR	 0.35	(0.03-
1.02)	

1.39	(0.1-
19.61)	 <0.001	

NLR	 1.82	(0.73-
3.74)	

2.70	(0.85-
7.10)	 <0.001	

PLR	
108.13	
(62.52-
211.46)	

138.39	
(47.47-
492.16)	

<0.001	

DAPSA	 15.5	(10-
28)	

30.32	(11-
129)	 <0.001	
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[PS	-	35]	

Okronozis Olgu Sunumu 
  
Bünyamin Polat1, Kevser Gök1, Şükran Erten2 
1Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Bilim 
Dalı, Ankara 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Ankara Şehir Hastanesi, Romatoloji Bilim 
Dalı, Ankara 
  
Giriş: Okronozis; tirozin metabolizmasındaki 
doğumsal defekt sonucu oluşan metabolik bir 
hastalıktır. Tirozin metabolizmasında rol alan 
homogentisik asit oksidaz enzimini kodlayan 
gende mutasyon olması sonucunda vücutta 
homogentisik asit metabolitleri birikir.  
Vaka: 76 yaşında erkek hasta hareketle artan 
bel ağrısı, periferik eklem ağrıları, 
hareketlerde kısıtlılık ve 15 dk kadar süren 
sabah tutukluğu şikayetleri mevcut. Hasta 
bazen iç çamaşırında siyah lekelenmeler ve 
idrar beklediğinde renginde koyulaşma 
olduğunu belirtti. Fizik muayenede 
skleralarda gri-siyah pigmentasyon, kulak 
kepçeleri, tırnaklarda, el ve yüzde mavi-siyah 
pigmentasyonlar görüldü. Çekilen el 
grafilerinde DİF, PİF, MKF, el bileği 
eklemlerinde ve sakroilliak grafide dejeneratif 
bulgular görüldü. Lomber grafide lordozda 
düzleşme, intervertebral disklerde daralma ve 
kalsifikasyonlar saptandı (RESİM 1). Hastanın 
idrarı bekletildikten sonra siyahlaştığı 
görüldü. İdrar organik asit taramasında idrar 
homogentisik asit seviyesi 586,25 mmol/mol 
olarak yüksek saptandı. Eldeki pigmente 
alandan biyopsisi yapıldı ve patolojide tipik 
okronotik pigmentler görüldü(RESİM 2). Bu 
bulgular ile hastaya okronozis, okronotik 
spondiloz ve artropati tanısı konuldu.  
Sonuç: Okronozis omurgayı ve periferik 
büyük eklemleri tutması nedeni ile ankilozan 
spondilit ve diğer spondiloartropatilerin ayırıcı 
tanısında mutlaka akılda tutulması 
gerekmektedir. Otozomal resesif geçiş 
gösteren bu hastalık için aile bilgilendirilmesi 
yapılmalı ve ilgili kişiler taranmalıdır. Erken 
tanı, uygun olduğunda genetik taramanın 
yapılması ve tedavi düzenlenmesi ile 
hastaların yaşam kalitesi arttırılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Okronozis, 
Spondiloartropati, kalıtsal 
 

 

RESİM	1	

	
Lateral	lomber	grafide	lomber	lordozda	
düzleşme,	intervertebral	disklerde	
daralma	ve	kalsifikasyonlar.	
	
	
	
RESİM	2	

	
Papiller	dermiste	sarı-kahverengi,	keskin	
sınırlı,	düzensiz	şekilli	okronotik	pigment	
varlığı	
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[PS	-	36] 
Eritema nodozumla benzeri lezyonla 
prezente olan kutanöz leishmaniasis 
olgusu 
  
Fatma Tuncer Kuru 
Osmaniye Devlet Hastanesi Romatoloji, 
Osmaniye 
  
Amaç: Kutanöz leishmaniasis, ciltte nodülo-
ülseratif yaralarla seyredip atrofik skarla 
iyileşen Leishmania türü parazitlerin 
oluşturduğu bir hastalık tablosudur. 
Ülkemizde KL, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz 
bölgesinin Çukurova yöresinde sık 
görülmektedir. Hastalığın deri belirtileri 
oldukça çeşitlilik gösterebilmekte ve sık 
görülen birçok dermatozu taklit 
edebilmektedir. Burada eritema nodozum 
benzeri lezyonlarla başvuran KL hastası 
sunulacaktır. 
Olgu: 43 yaş kadın hasta üç aydır bacaklarda 
çıkan ağrılı, kızarık, sertlik şikayetiyle 
başvurdu. Bilinen ek hastalığı ilaç kullanım 
öyküsü yoktu. Lezyonların birden fazla 
olduğu, iyileşen lezyonların hiperpigmente iz 
bıraktığı görüldü. Eritema nodozumla uyumlu 
bulundu (Resim 1). 
Hastanın sorgusunda artrit, artralji, dispne 
öksürük yoktu. Bağ doku sistem sorgusu 
negatifti. Üveit, yakın zamanda geçirilmiş 
enfeksiyonu yoktu. Akut faz reaktanları 
normaldi. Otoantikorları negatif saptandı. 
Toraks BT’sinde patoloji izlenmedi. İzole 
kalsiyum yüksekliği olan hastadan olası 
sarkoidoz açısından ACE düzeyi gönderildi. 
Normal sınırlarda saptandı. 
Hastanın tetkikleri sürerken yüzünde yeni bir 
lezyon gelişti (Resim 2). Dermatoloji 
tarafından yüzdeki lezyondan alınan dermal 
kazıntı smear’nde leishmania saptandı. 
Sonuç: KL birçok cilt hastalığıyla 
karışabildiğinden büyük taklitçi olarak 
adlandırılmaktadır. Literatürde eritema 
nodozum, KL birlikteliği olan bir vakada 
eritema nodozum patolojik tanıyla 
kanıtlanmıştır. Bizim hastamızda bacaktaki 
lezyonlar tipik eritema nodozumla uyumlu 
olmakla birlikte patolojik tanı elimizde yoktur. 
KL için endemik olan ülkemizde atipik cilt 
lezyonlarında mutlaka KL’yi akılda tutmak 
gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Eritema nodozum, 
kutanöz leishmaniasis, sarkoidoz 
 

 

Resim	1	

	
Eritema	nodozum	benzeri	lezyonlar	
	
	
Resim	2	
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[PS	-	37]	
Spondiloartrit Tedavisinde Alternatif Yaklaşım: Pamidronat Vaka Serisi 
  
Zeynep Toker Dinçer, Ali Yağız Ayla, Buğra Han Egeli, Serdal Uğurlu 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı 
  
AMAÇ 
Spondiloartritin (SpA) standart tedavisinde nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, 
TNF-alfa inhibitörleri ve IL-17 inhibitörleri yer alır.Bununla birlikte bazı hastalar 
bu tedavilere yanıt vermemektedir veya malignite,enfeksiyon gibi sebeplerle 
kullanımları kısıtlanmaktadır.Antiosteoklastik etkiye sahip bir bifosfonat olan 
pamidronatın SpA'da faydalı olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir.Bu çalışmada merkezimizdeki 
SpA tanısıyla pamidronat kullanan hastalar değerlendirildi. 
METHOD 
2014-2019 yılları arasında standart tedaviye yanıt vermeyen veya standart 
tedavinin kontrendike olduğu hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.Pamidronatın 
endikasyonu,etkinliği,klinik ve demografik özellikler hasta dosyalarından kaydedildi. 
BULGULAR 
Çalışmada dokuz erkek,iki kadın olmak üzere 11 hasta vardı.Dört hastanın 
nonradyografik axSpA tanısı vardı.Pamidronat 90 mg/ay dozunda kullanılmıştı.Ortalama hastalık 
süresi 29±12 yıldı(12-49).Komorbid hastalıklara bakıldığında bir hastada diabetes mellitus ve 
hipertansiyon,1 hastada koroner arter hastalığı,1 hastada psoriasis,1 hastada inflamatuvar bağırsak 
hastalığı,1 hastada ailesel Akdeniz ateşi,1 hastada sistemik lupus eritematozus ve iki hastada 
osteopeni saptandı.Hastaların üçünde malignite (mesane,rektum ve mide kanseri),1 hastada kronik 
miyeloproliferatif bozukluk vardı.Dört hasta TNF-alfa 
inhibitörlerini hiç kullanamamıştı (1 rektum kanseri, 1 mesane kanseri, 1 
sistemik lupus eritematozus,1 esansiyel trombositemi). Pamidronat kullanımının 
medyan süresi 6 idi.Ortalama Hasta Global Değerlendirme Puanı (PGAS) 
pamidronat tedavisinden önce 8 ± 2 ve tedaviden sonra 4 ± 3 idi. 
SONUÇ 
SpA tanılı hastalarda malignite ve tüberküloz nedeniyle biyolojik ajanların (antiTNF, IL-17 
inhibitörleri) kontrendike olduğu durumlarda pamidronat gibi 
alternatif tedavi yöntemleri kullanılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: spa, pamidronat, axspa 
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[PS	-	38]	

Granülomatöz mastit: tek merkez 
deneyimi 
  
Fatih Yıldırım, Melek Yalçın Mutlu, Gamze 
Akkuzu, Duygu Sevinç Özgür, Bilgin 
Karaalioğlu, Rabia Deniz, Cemal Bes 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başakşehir Çam 
Ve Sakura Şehir Hastanesi Romatoloji Kliniği 
  
Amaç: Merkezimizde takipli Granülomatöz 
Mastit tanılı hastaların demografik özellikleri, 
aldıkları tedaviler ve sosyoekonomik 
seviyeleri açısından retrospektif analizi 
amaçlandı. 
Yöntem: Retrospektif veri analizi. 
Bulgular: Dahil edilen 30 hastanın yaş 
ortalaması 36±6.8'di. Ortalama takip süresi 
12.3±8.6 aydı. Ortalama başlangıç 
glukokortikoid dozu 40±15 mg/gün 
prednizolon eş değeriydi. Glukokortikoid 
tedavisi ile resmiyon sağlanan hasta oranı 
%30’du. Hastaların %7’ si glukokortikoid 
bağımlı, %7’si nüks hastalık, %44’ü 
glukokortikoid dirençli gruptaydı. Dirençli 
grupta yer alan hastaların %66’sında 
metotreksat, %33’ünde ise azatioprin ilk 
seçenek steroid ayırıcı olarak kullanıldı ve bu 
gruptaki hastaların da ancak %50’sinde 
remisyon sağlanabildi. Glukokortikoid ve 
ardından eklenen azatiopürin ile yanıt elde 
edilemeyen bir hastada adalimumab ile 
remisyon sağlandı. Medikal tedavi sonrası 
cerrahi girişim gereken hasta oranı %37’ydi. 
Mastit dışı en sık romatolojik bulgu (%23) 
eritema nodosumdu. Hastaların ortalama 
eğitim süresi 6.6±4.6 yıldı ve hane aylık geliri 
%90 hastada günümüz yoksulluk sınırının 
altındaydı. Kohortumuzdaki hastaların sosyo-
ekonomik ve eğitim düzeyleri 2020 TÜİK 
verileriyle karşılaştırıldığında aynı yaş grubu 
kadınlara göre ülkemiz ortalamasının 
altındaydı.  
Sonuç: Granülomatöz Mastit sıklıkla 
glukokortikoid ve ek immünsupresif tedavi 
gerektiren, inflamatuvar bir hastalıktır. 
Tedavi sürecinde meme cerrahisi ve 
romatoloji disiplinleri birlikte çalışmalıdır. 
Kohortumuzdaki hastaların önemli bir 
kısmının eğitim ve sosyo-ekonomik 
düzeylerinin düşük olması dikkat çekicidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Granülomatöz mastit, 
steroid, eğitim 

 
 

	
	
	
Tablo	1:	Hastaların	demografik	ve	
klinik	özellikleri	
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[PS	-	39]	
	
İzole Trombositopeni ile Başvuran Skleroderma Renal Kriz Olgusu 
  
Hande Öğün, Ekin Bayraktar, Esra Aktaş, Sinem Nihal Esatoğlu 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Romatoloji 
Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
  
GİRİŞ 
Skleroderma renal kriz (SRK), sklerodermanın ölümcül seyredebilen bir komplikasyonu olup ABY ve 
ciddi hipertansiyonla karakterizedir. Biz burada izole trombositopeni ile SRK tanısı alan bir olguyu 
sunmayı amaçladık. 
OLGU 
45 yaşında kadın, 1 yıldır olan hiperpigmentasyon, Raynaud fenomeni, proksimal kas güçsüzlüğü 
ve 30 kg kilo kaybı ile başvurdu. FM’de yaygın hiperpigmente/depigmente alanlar (Resim 1), 
ellerde/ön kolda ciltte kalınlaşma-sertleşme ve dijital ülserler saptandı. Biyokimyasında CK 280 ve 
ANA 1/1280 nükleolar paternde pozitif olması dışında patoloji yoktu. PET/CT’de ve 
ekokardiyografide patoloji görülmedi. Elektrofizyolojide proksimal kaslarda miyopati saptandı. 
Hastaya overlap sendromu ve kısa sürede progrese olan kliniği sebebiyle pulse steroid devamında 
40 mg prednizolon, nifedipin 30 mg ve siklofosfamid 1gr tedavisi başlandı. Bir ay sonra 
trombositopeni nedeni ile yapılan tahlillerinde Coombs negatif hemoliz, transaminaz yüksekliği, 
proteinüri ve periferik yaymasında 3-4 şistosit görüldü. Koagulasyon parametreleri, hemoglobin ve 
üre-kreatinin değerleri normaldi. Bazal tansiyonu 110/70 olan hastanın yeni ölçülen tansiyonu 
140/90 saptandı. “Skleroderma renal kriz” tanısıyla prednizolon dozu azaltıldı ve ramipril 10 mg 
başlandı. Kliniği ve tahlilleri 1 hafta içinde normale döndü.  
SONUÇ  
Bizim hastamızda kısa sürede gelişen diffüz cilt tutulumu ve yeni başlanan yüksek doz 
kortikosteroid SRK için risk oluşturmaktaydı. ABY ve ciddi hipertansiyon gelişmeden erken dönemde 
başlanan ACE inhibitörü ile hızlı klinik iyileşme sağlandı. 
  
Anahtar Kelimeler: hiperpigmentasyon, skleroderma, skleroderma renal kriz 
 

 
	
	
Resim	1.	Ciltte	hiperpigmente	ve	depipmente	alanlar(	tuz-	biber	görünümü)	
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[PS	-	40]	

Simetrik Poliartrit ile Prezente olan ANCA İlişkili Vaskülit 
  
Ayşe Özdede1, Necati Ulu2, Serdal Uğurlu1, Emire Seyahi1 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji 
Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, 
Türkiye 
  
Giriş 
Anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) ilişkili vaskulit, küçük damarların tutulumu ile seyir 
gösteren tüm sistemin tutulabildiği, özellikle pulmoner ve renal tutulumunun hastalığın prognozu 
açısından önemli olduğu bir hastalıktır. Eklem tutulumu gibi nonspesifik şikayetler ile de prezente 
olan olgu bildirileri bildirilmiştir.  
Olgu 
48 yaşında erkek hasta dış merkeze aşı sonrası her iki el küçük eklemlerinde ağrı ve şişlik ile dış 
merkeze başvuruyor. Dört ay sonra gece terlemesi, yaygın eklemlerde ağrı, kilo kaybında artış ve 
gece terlemesi ile başvuruyor. Yapılan tetkiklerinde RF: 46, CCP: negatif, hgb:13.5, kreat: 
1.23(bazali 0.9), crp: 19, sedim: 90, tit: Protein: ++, 10 lökosit, 30 eritrosit saptanıyor. 24 saatlik 
idrarında: 2194 mg/gün saptanıyor. Bu bulgulara ek olarak el parmak uçlarında uyuşukluk 
şikayetinin de eklendiğini öğreniyoruz. Renal biyopsisi aktif kresenterik glomerulonefrit ile uyumlu 
ve PR3-ANCA:72 IU/mL da gelmesi üzerine renal tutulumlu ANCA ilişkili vaskulit olarak 
değerlendirip üç gün 1 gr pulse steroid, 1gr siklofosfamid ayda bir ve rituksimab 1gr iki hafta ara 
ile altı ayda bir olacak şekilde tedavisini düzenliyoruz. 
Sonuç 
ANCA ilişkili vaskülitler tuttuğu sistemler nedeniyle önemli prognoza sahip olup, erken zamanda 
tanısının konulması ve tedavisinin düzenlenmesi önem arz etmektedir. Eklem tutulumu gibi 
nonspesifik bulgularla başvuran hastaların takibinde ayırıcı tanısında ANCA ilişkili vaskülitler akılda 
tutulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: anca, artrit, vaskulit 
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[PS	-	41]	

Klinikte Nadir Görülen SpA Taklitçisi: 
Ameloblastom ilişkili Osteomalazi 
  
Sabriye Güner1, Visar Shehu2, Melike 
Melikoğlu1 
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Romatoloji Bilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı 
  
Osteomalazi, kemik mineral yetersizliği ile 
karakterize metabolik bir hastalıktır, Spa 
taklitçilerindendir.Tumör ilişkili Osteomalazi 
(TİO), FGF-23’ün anormal artışı sonucu renal 
fosfat kaybı ile seyreden; hipofosfatemi; 
hiperfosfatüri ve düşük serum kalsitriol 
düzeyleri ile karakterize nadir görülen bir 
osteomalazi formudur.Baş –boyun 
bölgelerindeki tümörlerin TİO ile daha 
yakından ilişkili olduğunu bildiren vakalar 
literatürde mevcuttur. 
41 yaş erkek hasta, ameloblastoma nedeniyle 
7 kez operasyon öyküsü ve üriner sistem taş 
hastalığı öyküsü olan hasta. 5 aydır olan 2 
saat süren sabah tutukluluğu, inflamatuar 
karakterde bel-kalça-sırt ağrısı ile 
başvuruyor,akut fazları, b27 negatif. yürüme 
kol değneği ile destekli.Son 1 yılda dorsal 
kifoz gelişmiş. Spondiloartrapati açısından 
tetkikler yapılıyor. Sakroiliak MR normal. 
Çekilen lomber lateral grafide korpuslarda 
incelme görülüyor. 2 senedir hipofosfatemisi 
saptanan hastanın (P:1-1.3 mg (2.5-4.5 
mg)), PTH:11 (15-65), ALP:265 (40-130). 
Osteomalazi şüphesiyle araştırılıyor. Lomber 
ve femur t skor:-4.3. 24 saatlik fosfor atılımı 
1000mg/gün, kalsiyum ve diğer elektrolitler 
normal bulunuyor. Ameloblastom olan hasta, 
ön planda TİO olarak değerlendiriliyor. FGF-
23 düzeyi gönderiliyor: FGF-23:450 (26-
110). KBB tarafından görüntülemelerle 
değerlendiriliyor, nüks olarak yorumlanıyor ve 
opere ediliyor. Post-op fosfat ve kalsiyum 
replasmanı ile hastanın serum düzeyleri 
normalleşiyor, ağrıları geriliyor. 
SpA ön tanısı ile değerlendirilen hastalarda, 
Osteomalazinin Spa’yı taklit edebileceği akılda 
tutulmalı, azalmış kemik mineral dansite 
Osteomalazi yönünden uyarıcı olmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: SpA, Osteomalazi, 
Hipofosfatemi 
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[PS	-	42]	

Digital iskemi ve splinter hemoraji 
ile gelen granulomatoz polianjiit: 
Olgu sunumu 
  
Bilgin Karaalioğlu 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 
Romatoloji Kliniği, İstanbul 
  
GİRİŞ: 
Granulomatoz polianjiit (GPA ) sıklıkla 
solunum yolları, akciğerler ve böbreklerin 
tutulumu ile karakterize olan sistemik 
vaskülittir.Kutanöz lezyonlar hastalığın seyri 
sırasında ortaya çıkabilse de ilk bulgu olarak 
görünmesi seyrektir.Digital iskemi ve tırnakta 
splinter hemoraji çok nadiren tarif edilmiştir. 
Olgu:  
41 yaşında kadın hasta el parmaklarında 
morarma, tırnak uçlarında renk değişikliği, 
ateş yüksekliği şikayeti ile polikliniğe 
başvurdu.Enfektif endokardit (EE) 
düşünülerek yatırıldı.Sorgusunda 3 ay önce 
akut otitis media ve işitme kaybı olduğu 
öğrenildi.Kreatinin normal, CRP167 mg/dl, 
spot idrar proteini 722mg/dl idi. EKO, TEE ve 
kültür ile EE,psöriazis ve dermatolojik 
patolojiler ve anti fosfolipid antikor sendromu 
dışlandı.Akciğerde infiltrasyon yoktu.PR3 
ANCA 40 U/ml idi.Kreatininde ani artış olan 
hastaya pulse prednol tedavisi verildi. 
Kreatin’in hızla artması üzerine plazmaferez, 
anüri gelişmesi üzerine hemodiyaliz 
uygulandı. IVIG verildi. Böbrek biyopsisi 
kresentik glomerulonefrit ( pauci immun) 
vaskülit ile uyumlu olarak geldi. Siklofosfamid 
tedavisi altında önce klinik ve laboratuar 
olarak düzeldi ancak CRP, kreatinin ve 
proteinüri artışı oldu.Bu dönemde toraks 
bt’de akciğerde yeni gelişen kavite tesbit 
edildi. Vaskülit nüksü kabul edildi ve 
rituksimab tedavisi başlandı.Şuan rituksimab, 
azatiopirin ve prednol ile takip ve tedavisi 
devam etmektedir.  
TARTIŞMA: 
Splinter hemoraji, digital iskemi bir hastalığa 
spesifik değildir ve GPA’da nadiren rapor 
edilmiştir. Sistemik semptomları olan hastada 
ayırıcı tanıda GPA da akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: splinter hemoraji, 
digital iskemi, granulomatoz polianjiit 
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[PS	-	43]	

Citomegalovirüs hepatiti gelişen 
granülomatoz polianjitli vaka 
  
Senar Şan, Duygu Temiz Karadağ, Ayten 
Yazıcı, Ayşe Çefle 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji 
BD 
  
Giriş: Granülomatoz polianjit, küçük orta 
çaplı damarları etkileyen, nekrotizan 
granülomatöz, öncelikle üst ve alt solunum 
yolları ve renal tutulum gösteren bir 
vaskülittir. Hastalık seyrinde gastrointestinal 
tutulum ülseratif lezyonlara bağlı 
perforasyonlar olarak çalışmalarda %5-11 
olarak bildirilmiştir.(1) Sekonder 
Citomegalovirüs(CMV) enfeksiyonlarının uzun 
süreli immunsupresif tedavi sonrasında 
ortaya çıktığı gözlemlenmiştir(2). Vakamızda 
1.kür siklofosfamid sonrasında gelişmiş olan 
CMV hepatitini sunacağız. 
 
Olgu: 64 yaş erkek, ateş, 1 ayda 8 kilo 
kaybı, antibiyoterapiye yanıtsız akciğerde 
infiltre alanlar ve akut faz reaktan(AFR) 
yüksekliği ile yönlendirilmiş. Yapılan 
tetkiklerinde paranazal ve ethmoid sinüste 
mukozal kalınlaşma, akciğerinde 
mikrokavitasyonlar içeren nodüller, 
kreatinin:3,2mg/dl, 1200mg/gün proteinüri, 
MPO>200, renal biyopside kresentrik 
glomerülonefrit, granülomatöz vaskülitik 
tutulum, antiHBcIgG pozitifliği tespit edildi. 
Granülomatöz polianjit tanısıyla 3 gün 1 gram 
pulse steorid sonrasında 60mg 
metilprednizolon ile devam edildi(azaltma 
şemasıyla 3.haftadan sonra azaltıldı); 750mg 
siklofosfamid verildi. Eş zamanlı renal dozda 
tenofovir başlandı. Siklofosfamid sonrası 
3.hafta kontrolünde CRP:19,22 mg/L, 
AST/ALT:35/83 U/L,GGT:1115 U/L, 
sedimentasyon:44mm/H olması üzerine CMV 
PCR 83000 kopya tespit edildi. Hastaya IV 
gansiklovir tedavisi ve IVIG tedavisi başlandı. 
6 haftalık gansiklovir tedavisine CMV PCR ve 
laboratuvar yanıtı alınmış olan hastaya 
toplam 3 kür IVIG verildi. 
 
Tartışma: Primer enfeksiyon sonrasında 
ömür boyu latent kalabilen CMV’nin, 
immunsupresif tedavi sonrasında hastalık 
aktivasyonunu taklit edebileceği ve tedavi 
seyrini değiştirebileceği unutulmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: citomegalovirüs, 
granülomatöz polianjit, hepatit 
	
	
	

 

[PS	-	44]	

IgA Vaskülitiyle Presente Olan HIV 
Olgusu 
  
Muhammet Emin Kutu, Cemal Bes 
Bakırköy Dr Sadi Konuk EAH, Romatoloji 
Kliniği 
  
Giriş: IgA vasküliti immunkompleksllerin 
aracılık ettiği bir küçük damar 
vaskülitidir.Başta üst solunum yolu olmak 
üzere enfeksiyöz süreçlerin sıklıkla tetikleyici 
olduğu bilinmektedr.Öte yandan HIV virüsü 
otoimmun hastalıkları tetikleyebilen 
immunodisregulasyona neden olabilir.Zaman 
zaman da vaskuler endoteli etkileyerek 
vaskülitik belirtilere yol açabilir.Palpable 
purpura ile polikliniğimize başvuran ve 
eşzamanlı IgA vasküliti ve HIV enfeksiyonu 
tanısı alan bir hastamızı sunuyoruz. 
Vaka: 30 yaşında erkek,1 aydır halsizlik, kilo 
kaybı, eklem ağrısı ve döküntü şikayetleri ile 
başvurdu. Fizik muayenede vital bulguları 
normaldi.Alt ekstremite yaygın palpable 
purpurik döküntüleri vardı. Solunum sistemi 
ve kardiyak muayenede özellik 
yoktu.Görüntülemede akciğer bulguları 
normaldi.Laboratuar testlerinde akut faz 
yüksekliği vardı. Karaciğer, böbrek 
fonksiyonları normaldi.Tam idrar tahlilinde 
özellik yoktu. c-ANCA ve p-ANCA negatifti. 
Cilt biyopsisinde lökositoklastik vaskülit 
saptanan hasta DİF te IgA birikimi 
saptandı.20 mg pednisolon başlanan hastanın 
lezyonları tamamen geriledi. 
Öyküde şüpheli cinsel ilişki olduğu 
öğrenildi.İstenilen anti-HIV testi pozitif 
geldi.Mevcut bulgularla aynı zamanda HIV 
enfeksiyonu saptanan hastamıza AIDS tanısı 
konularak infeksiyon hastalıkları tarafından 
antiretroviral tedavi başlandı. Takipte 
hastanın klinik ve laboratuar değerlerinde 
düzelme oldu. 
TARTIŞMA: HIV infeksiyonunun oluşan 
immun disregülasyon nedeniyle çeşitli 
otoimmun hastalıklarla birlikteliği 
bilinmektedir.Literatüre baktığımızda HIV 
enfeksiyonu ve IgA vasküliti birlikteliği 
nadiren bildirilmiştir. Bu vaka HIV ve IgA 
vasküliti arasındaki nadir ilişkiye dikkat 
çekmek ve bu birliktelğin akılda tutulması 
açısından önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: IgA vasküliti, HIV, 
Purpura 
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[PS	-	45]	

Masif plevral efüzyon ve palmoplantar hiperkeratotik lezyonlarla başvuran bir 
romatoid artrit olgusu 
  
Seda Kutluğ Ağaçkıran, Fatma Alibaz, Pamir Atagündüz, Güzide Nevsun İnanç, Haner Direskeneli 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,Romatoloji Bilim Dalı,İstanbul 
  
38 yaşında bilinen bir hastalık öyküsü olmayan,erkek hasta, 3 ay önce başlayan bilateral el küçük 
eklem, diz ve metatarsofalangial eklemlerde ağrı,şişlik ve 1 saati aşan sabah tutukluğu yakınması 
mevcutken, eklem yakınmalarına 1 ay önce eklenen nefes darlığı, el ve ayaklarda 
kaşıntısız,hiperkeratotik görünümde lezyonlar nedeniyle tarafımıza başvurdu.Sistem sorgusunda 25 
paket/ yıl sigara öyküsü dışında,malignite, enfeksiyon lehine özellik yoktu.Cilt lezyonları dermatoloji 
tarafından değerlendirilen malignite ya da palmoplantar hiperkeratotik egzema ön planda 
düşünülen hastaya malignite ekartasyonu açısından çekilen 3 boşluk BT’ de 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, ESR 
110 mm/sa,prokalsitonin negatif saptandı. Sıvı sitolojisinde özellik saptanmadı.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 edildi ve 10 mg prednisolon ve 15 
mg / hafta metotreksat tedavisi başlandı.Eklem ve deri bulguları belirgin gerileyen,plevral sıvısı 
tekrarlamayan hasta takibine devam etmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: romatoid artrit, palmoplantar hiperkeratozis, plevral efüzyon 
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[PS	-	46]	

Renal arter kanaması ile komplike 
olan erişkin still hastalığı ilişkili 
makrofaj aktivasyon sendromu: Bir 
olgu sunumu 
  
Sümeyye Merve Türk1, Cansu Aslantürk 
Güneysu1, Nilay Erdik1, Damla Karataş1, 
Gökhan Yavuzbilge1, Mehtap Kalçık Unan1, 
Selçuk Yaylacı2, Cenk Sunu3, Mustafa 
Özdemir4, Emel Gönüllü1 
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Sakarya 
3Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim 
Dalı, Sakarya 
4Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji 
Bilim Dalı, Sakarya 
  
GİRİŞ:Erişkin Still hastalığı(ESH),etiyolojisi 
bilinmeyen sistemik inflamatuvar bir 
hastalıktır. Makrofaj aktivasyon 
sendromu(MAS),yüksek mortalite nedeniyle 
hastalığın en ciddi 
komplikasyonudur(1).Burada renal arter 
kanaması ile komplike olan ESH'a bağlı MAS 
gelişen olgumuz sunulacaktır. 
Olgu: Yirmidokuz yaşında,ESH tanısıyla takipli 
erkek hasta kortikosteroid,metotreksat ve 
azatiyopurin tedavilerine dirençli,anti-IL 1 
tedavisi onayı alınamadığından öncesinde 
tosilizumab kullanmaktayken ani gelişen 
ateş,döküntü,alt-ast 
yüksekliği,hiperferritinemi,hipofibrinojenemi,p
ansitopeni nedeniyle Still ilişkili MAS 
düşünülerek yatırıldı.Enfeksiyon odağı 
bulunamayan hastaya pulse steroid ve 
anakinra 100 mg başlandı.Pansitopenisi 
derinleşen,oral mukoza hemorajisi olan 
hastaya hipofibrinojenemisi için TDP 
replasmanı planlandı.Kemik iliği biyopsisinde 
hemofagositoz görüldü(Resim1).Takiplerinde 
kan kültüründe gram(+)kok üremesi olması 
nedenli vankomisin başlandı.IVIG 
eklendi.INR’nin 
yükselmesi,hipofibrinojeneminin 
belirginleşmesiyle kriyopresipitat ve 
fibrinojen(IV) planlandı.Hastalık 
aktivasyonunun şiddetlenmesi üzerine 
anakinra 600 mg’a çıkıldı.Siklosporin 
planlandı,hasta tolere edemedi.Genel 
durumunun bozulmasıyla yoğun bakıma 
alındı.Plazmaferez başlandı.Takibinde karın 
ağrısı gelişen,hemoglobin düşüşü olan 
hastanın abdomen BT’sinde sol renal arterde 
aktif kanama saptandı,embolizasyon 
yapılarak kanama kontrolü 
sağlandı(Resim2).Ferritini 60000 ml/ng'a 
yükselen hastaya Etopositli HLH protokolü 

başlandı.2 doz etoposit sonrası pansitopenisi 
derinleşti,hiperventilasyonun ve ateşinin 
başlamasıyla çekilen Toraks BT’si fungal 
enfeksiyonla uyumluydu.Meropenem ve 
kaspofungin tedaviye eklendi.Anakinra ve 
steroid dozu aktif enfeksiyonda 
azaltıldı.Sitopenisinin düzelmeye başlamasıyla 
gerilemiş olan ferritini tekrar 
yükseldi.Solunum sıkıntısı nedenli entübe 
edildi,takibinde kardiyak arrest gelişti ve 
eksitus oldu. 
Sonuç: MAS,ciddi morbidite ve mortaliteye 
sahip bir komplikasyondur. Hastalar takip 
edilirken multidisipliner yaklaşılmalı ve 
kanama komplikasyonu açısından da yakın 
takip edilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anakinra, makrofaj 
aktivasyon sendromu, still hastalığı 
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renal	arter	kanaması	
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[PS	-	47]	

İmmün trombositopeni ile prezente 
primer Sjögren sendromu vakası 
  
Alida Aliyeva, Fatma Alibaz, Güzide Nevsun 
İnanç, Rafi Haner Direskeneli 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı, İstanbul 
  
Giriş: Sjögren Sendromu(SS) sikka 
semptomları ile kendini gösteren ekzokrin 
bezlerin lenfositik infiltrasyonu ile karakterize 
otoimmün hastalıktır. Ekstraglandüler 
bulgular ise kas-iskelet sistemi, renal, 
pulmoner ve hematolojik tutulum şeklinde 
ortaya çıkabilmektedir. Bir kaç çalışma SS'da 
sitopeni prevalansının %1.3-%41 olduğunu 
göstermiştir. Biz derin trombositopeni ile 
başvuran erkek hastayı sunuyoruz. 
Olgu: Bilinen kronik hastalığı olmayan, 42 
yaşında erkek hasta, diş eti kanaması ve 
idrarda kanama ile hastanemiz acil servisine 
başvurmuştu. Herhangi enfeksiyon ve ilaç 
kullanım öyküsü yoktu. Tam kan sayımında 
trombosit(PLT) sayısı 1000/mm³, hemoglobin 
ve lökosit sayısı, LDH normal sınırlarda idi. 
Periferik yaymada şistosit görülmemiş, PLT 

tek-tük izlenmişti. Kreatinin değeri ilk 
başvuru sırasında 1.65 mg/dl'di. Hematürisi 
olan hastanın tam idrar tetkikinde eritrosit 
izlenmiş, idrar sedimenti inaktif 
değerlendirilmişti.Hematoloji kliniğinde 
yüksek doz steroid, ardından insan 
immunglobulin tedavisi sonrası PLT değerleri 
100 bin/mm³'in üzerine çıkmıştı.Artalji, sikka 
semptomları ve ANA pozitifliği ile tarafımıza 
yönlendirilmişti. RF ve anti-CCP negatif, C3 
ve C4 normal sınırlarda idi. Schirmer testi 4/4 
mm, tükrük bez sintigrafisinde azalmış 
ekskresyon izlendi. ENA profilinde anti-
Ro/SSA ve anti-La/SSB pozitifliği bulundu. Bu 
sonuçlarla 2016 ACR-EULAR sınıflandırma 
kriterlerine göre hastaya primer Sjögren 
sendromu tanısı kondu. 
Sonuç: Hafif trombositopeni SS hastalarının 
%5-%13'ünde görünmektedir, ciddi 
trombositopeni ise nadirdir. Bizim vakamız 
klinik olarak anlamlı trombositopeninin SS'nin 
ekstraglandüler tezahürü olarak ortaya 
çıkabileceğini düşündürmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: trombositopeni, sikka, 
Sjögren sendromu 
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[PS	-	48]	

Kriyoglobulinemik vaskülit ile 
prezente olan bir Sjögren sendromu 
olgusu 
  
Gizem Sevik, Seda Kutluğ Ağaçkıran, Güzide 
Nevsun İnanç, Haner Direskeneli 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı 
  
Giriş: Kriyoglobulinemik vaskülit küçük-orta 
boy damarları etkileyerek cilt, eklem, böbrek 
ve sinir sistemi tutulumu yapabilen bir 
hastalıktır. Miks kriyoglobulinemi, Sjögren 
sendromu(SS) gibi otoimmün hastalıklarla da 
birliktelik gösterebilmektedir. Burada 
kriyoglobulinemik vaskülit ile prezente olan 
bir SS olgusunu sunmayı amaçladık.  
Olgu: Elli dört yaşında kadın hasta, her iki 
bacakta döküntü şikayetiyle başvurdu. Fizik 
muayenesinde alt ekstremitelerde palpabl 
purpura saptanan hastanın sorgusunda kilo 
kaybı, poliartralji, ağız ve göz kuruluğu, 
nöropatik şikayetler mevcuttu. WBC:8800 
Lenfosit:1000 Hgb:10.5 g/dl sedimentasyon 
88 mm/saat CRP 45mg/L, viral seroloji 
negatif,RF 45 IU/mL,anti-CCP negatif, ANA 
1/100-1/320+ Anti-SSA+ Anti-SSB+ Anti-
Ro52+ ve Schirmer testi 3/3 mm saptandı. 
Serum protein elektroforezinde M piki yoktu. 
EMG’de alt ekstremitede ağır sensoriyal 
nöropati mevcuttu. Minör tükrük bezi 
biyopsisi SS ile uyumlu,cilt biyopsisinde 
lökositoklastik vaskülit ve serum 
kriyoglobulin+ saptanan hastaya pulse 
metilprednizolon ve 6 kür siklofosfamid 
verildi. İdame azathioprine almaktayken 2 yıl 
sonra yeni döküntü ve nöropati semptomları 
gelişmesi üzerine rituksimab başlandı. 
Rituksimab tedavisiyle 5 yıl stabil izlenen 
hastaya tekrarlayan pnömoni ve 
hipogammaglobulinemi olması nedeniyle 
leflunomid başlandı.Leflunomid altında sağ 
medial malleolde nekrotik ülser gelişmesi 
üzerine mikofenolat mofetil tedavisine geçildi. 
Mikofenolat mofetil tedavisi altında yeni 
bulgusu olmayan hasta 2 yıldır stabil 
izlenmektedir. 
Tartışma: Kriyoglobulinemi olgularında eşlik 
edebilecek viral hepatitler, monoklonal 
gamopatiler ve SS gibi otoimmün hastalıklar 
araştırılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Kriyoglobulinemi, 
Sjögren sendromu, vaskülit 
	
 

	

[PS	-	49]	

Nadir Bir Olgu Sunumu; Sistemik 
Lupus Eritematozus Tanılı Olguda 
Memenin Mondor Hastalığı 
  
Şeref Sülükçü 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı 
  
Sistemik lupus eritematozus (SLE), öncelikle 
genç kadınları etkileyen, çeşitli klinik 
belirtileri olan otoimmün bir hastalıktır. SLE'li 
hastalarda tromboz riski yüksektir. SLE`de 
arteriyel ve/veya venöz tromboz >%10 
prevalansa sahiptir. Bu prevalans, yüksek 
riskli hastalarda %50'yi bile geçebilir. Yüksek 
tromboz insidansının olası nedenleri; yüksek 
hastalık aktivitesi seviyeleri, dolaşımdaki 
immün kompleksler, sitotoksik antikorlar 
veya daha yüksek bir inflamatuar durum 
olabilir. SLE hastasında tromboz başlangıç 
yaşı genel popülasyona göre daha düşüktür. 
Ayrıca SLE tanılı hastalarda tromboz; en sık 
ölüm nedenleri arasındadır. SLE günümüzde 
Antifosfolipid Antikor Sendromuna (APS) en 
sık eşlik eden hastalıktır. Antifosfolipid 
antikorları (aFL) olarak adlandırılan 
antikardiyolipin antikorları (aCL) ve lupus 
antikoagülan (LA)'nın SLE tanı kriterleri içinde 
yer almaktadır. SLE hastaları arasında, LA 
pozitif bireylerin %42'sinde ve aCL pozitif 
bireylerin %40'ında tromboz öyküsü vardır; 
aksine, LA negatif veya aCL negatif SLE 
hastalarında tromboz prevalansı sadece %10-
18 dir. Venöz trombozun en sık yerleşim 
yerinin alt ekstremiteler olmasına karşılık, 
tromboz vücuttaki herhangi bir kan 
damarında meydana gelebilir.  
Mondor hastalığı, meme ve ön göğüs duvarı 
subkütan damarlarının tromboflebiti ile 
karakterize nadir görülen iyi huylu bir 
hastalıktır. Kadınlarda genellikle 30-60 yaşlar 
arasında görülür. Cilt yüzeyel damarlarında 
ağrı ve sertleşme şeklinde klinik bulgu verir.  
Bu olgumuzda; Mondor Hastalığı tespit 
ettiğimiz, SLE tanısıyla takipli olan vakamızı 
sunmayı amaçladık. 
  
Anahtar Kelimeler: Mondor Hastalığı, SLE, 
Tromboz 
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[PS	-	50]	

Memenin nadir bir patolojisi: Zuzka hastalığı 
  
Nihal Lermi, Rabia Gökçen Umurca Aydemir, Zeynep Yılmaz Bozkurt, Burcu Yağız, Belkıs Nihan 
Coşkun, Yavuz Pehlivan, Ediz Dalkılıç 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa 
  
Zuska meme hastalığı (rekürren periduktal mastit), tipik olarak sigara içme öyküsü olan obez 
hastalarda tekrarlayan subareolar apselere yol açan nadir bir hastalıktır. Zuska meme hastalığının 
standart tedavisi yoktur. Tedavide ilk olarak sigarayı bırakma önerilmelidir. Anaerobik ve gram-
pozitif antibiyotik verilmesi ve varsa apselerin drenajı tedavi seçenekleridir. Poliklinik pratiğimizde 
daha sık romatolojiye yönlendirilmeye başlanan ve granülomatöz mastit ayırıcı tanısında karşımıza 
çıkan Zuska hastalığına dikkat çekmeyi amaçladık.  
Yirmi iki yaşında bayan hasta, yaklaşık 1 yıldır mevcut olan sol memede lezyonlar nedeniyle 
Ağustos 2022’de tarafımıza başvurdu. Areola yakınında cilde fistülize akıntılı kötü kokulu lezyonlar 
ve apse nedeniyle hastaya Nisan 2022’de genel cerrahi tarafından apse boşaltımı yapılmıştı. 
Gönderilen materyalde üremesi nedeniyle antibiyotik tedavisi verilmişti. Gönderilen patoloji 
materyeli; süpuratif inflamasyon ve iltihabi granülasyon dokusu (granülasyon dokusu içerisinde yer 
yer keratinize hücrelerin varlığı ve yüzeyel fistülasyon alanında skuamöz epitel bulunması 
periduktal mastiti (Zuska Hastalığı) düşündürmektedir) şeklinde raporlanmış ve hasta takibe 
alınmıştı. Mayıs 2022’de dış merkezde yapılan Ultrasonografi (USG) ‘de granülasyon dokusu lehine 
yorumlanmıştı. Hastaya tarafımızca Methotrexat 15 mg/hafta ve Prednisolon 20 mg (azaltılarak 
kullanması planlandı) tedavisi başlandı. Hastanın takiplerde yakınması geriledi.  
Zuska hastalığı tedavisinde immünsupresif ajanların etkinliğini araştırmak için, daha çok vaka ile 
yapılacak randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
  
Anahtar Kelimeler: Mastit, Meme hastalığı, Zuska hastalığı 
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[PS	-	51]	

Covid-19 pnömonisi mi? İnterstisyel 
akciğer hastalığı mı?; Antisentetaz 
sendromu tanısı alan olgu 
  
Güllü Sandal Uzun, Levent Kılıç, Umut 
Kalyoncu 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim 
Dalı, Ankara 
  
Amaç: Antisentetaz sendromu(AS), poliartrit, 
ateş, mekanik el bulgusu ve intersitiyel 
akciğer hastalığı(İAH) ile seyreden 
beraberinde Jo1 miyozit spesifik 
antikorlarında pozitif olduğu inflamatuar 
miyozittir.Hastalığın seyrinde %60-70 
oranında İAH görülür ve 
morbidite/mortaliteden sorumlu 
tutulumdur.Bu vakamızda post-covid İAH 
tanısı alan ve takibinde AS tanısı koyduğumuz 
hastamızı sunmak istedik. 
Olgu: 50 yaşında erkek hasta kliniğimize 
nefes darlığı,ateş ve kas güçsüzlüğüyle 
başvurdu.Öyküsünde 1 yıl önce doktora 
başvurduğu ve Covid-PCR:negatif/Toraks 
BT:Subplevral yerleşimli buzlu cam 
dansiteleri ve İAH bulgularıyla covid 
pnömonisi kabul edilerek hospitalize 
edilmişti.Bize başvurusunda her iki elde puffy 
ve makinist eli görünümü vardı.Üst/alt 
extremitete distal/proksimalde kas gücü 4/5 
idi.Laboratuvarda 
ALT/AST:182/167,CK:3240,LDH:718, 
sedimentasyon:27 CRP:9,62,ANA:1/100 
granüler pozitif, Miyozit paneli:Jo-1 pozitif, 
Ro52 pozitif idi.Yatış öncesi gönderilen Covid-
PCR'ı delta varyantı ile pozitif geldi.Torax-
BT'sinde ciddi progresyon mevcuttu.(Resim 
1)Oksijen ihtiyacı 10 lt/dk çıkan hasta yoğun 
bakım ünitesinde entübe olarak takibe 
alındı.AS'na yönelik IVIG 5 gr/kg ve metil-
prednisolon 60mg, Covid pnömonisine yönelik 
Anakinra başlandı.IVIG ve steroid sonrası, CK 
seviye normale geriledi.Takiplerinde hasta 
extübe edildi ve servis takibinde 
immunsupresif tedavi başlandı.  
Tartışma: Covid19 pandemisinde solunum 
semptomuyla başvuran hastalarda Toraxbt 
görüntülerine dayanarak hastalar covid 
pnömonisi olarak değerlendirilmiş, 
romatolojik hastalıklar gözardı 
edilebilmiştir.Vakamızda post-COVID IAH ile 
takipli hastamızda AS tanısını koyduk.Burada 
dikkat edilmesi gerekenler yeni tanı miyozit 
hastasında immunsüpresif tedavi öncesinde 
solunum semptomlarının üzerine binmiş 
covid19 enfeksiyonu olabileceğidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Antisentetaz sendromu, 
Covid-19 pnömonisi, anakinra 
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[PS	-	52]	

Antisentataz sendromlu hastayla 
ilgili bir olgu sunumu 
  
Elif İnanç1, Servet Yolbaş1, Aykut Avcıl2, 
Muhammed Said Tan3, Ahmet Özdemir4 
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 
Romatoloji Anabilim Dalı, Malatya 
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 
Dahiliye Anabilim Dalı, Malatya 
3İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezi,Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Malatya 
4İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 
Kardiyoloji Anabilim Dalı, Malatya 
  
Amaç: Anti-sentetaz sendromu, interstisyel 
akciğer hastalığı (ILD), erozif olmayan artrit, 
miyozit, Raynaud fenomeni, açıklanamayan 
ateş ve/veya makinist elini içeren klinik 
özelliklerin olduğu aminoaçil t-rna sentetaz’a 
karşı otoantikorla karekterize bir otoimmun 
hastalıktır. Bu olgu sunumundaki amacımız 
solunum sıkıntısı ve miyopatisi olan 
hastalarda bu hastalığın ayırıcı tanıda 
bulundurulmasıdır. 
 
Yöntem: Hastaya tanıya yönelik kan-idrar, 
görüntüleme tetkikleri ve EMG yapıldı. 
 
Bulgular: 55 yaşındaki kadın hasta tüm 
vücutta ağrı, güçsüzlük, vücudunda yaygın 
şişlik, nefes darlığı şikayetleriyle acile 
başvurmuştu. Ateşinin yüksek olması, dizde 
artrit bulgularının olması, yapılan testlerde 
CK: 2654, AST:140, ALT:127, 
Miyoglobin:2160 yüksek olması, toraks 
bt’sinde yaygın subplevral buzlu cam ve 
konsolidasyon görüntüsü olması nedeniyle 
antisentetaz sendromu ön tanısıyla 
servisimize yatırıldı. Otoantikorlardan ANA 
IFA:+,ANTİ CCP:+, ENA JO1: >100, ANTİ-
SM+ olarak saptandı. Uyluk mr'ında kaslarda 
ödem vardı, emg’si normal idi. Takibinde 
genel durumu bozulan, akciğer tablosu 
kötüleşen hastaya 3 gün 1 gr 
metilprednizolon ve 1 gr endoxan 
iv(intravenöz) verildi. Tedavileri takiben genel 
durumu toparladı. Takipte CK değeri düştü. 
Akciğer grafisinde ve kas gücünde düzelme 
olunca hasta taburcu edildi. 
 
Sonuç:  
Biz hastamızda literatürde belirtilen miyopati, 
ateş yüksekliği, akciğer tutulumu, artrit 
bulgularının olması nedeniyle hastada 
antisentetaz sendromu düşünerek 
immünsüpresif tedavi verdik. Ayırıcı tanıda 
antisentetaz sendromunu göz önünde 
bulundurarak tedaviye erken başlamak 
hastanın prognozunu büyük ölçüde olumlu 
olarak etkileyecektir. 

  
Anahtar Kelimeler: antisenteteaz 
sendromu, interstisyel akciğer hastalığı, 
myopati, artrit 
 

 
Şekil	1:	Hastanın	yatışında(A)	ve	
taburculuğundaki(B)	PA	akciğer	
görüntüleri	
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[PS	-	53]	

Renal Tübüler Asidoz ile Gelen 
Ritüksimab Tedavisi Alan Sjögren 
Olgusu 
  
Aylin Dolu Karaca, Süleyman Serdar Koca 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları 
Ana Bilim Dalı, Elazığ 
  
Amaç: Sjögren sendromu (SS), esas olarak 
ekzokrin bezlerin inflamasyonu ve 
disfonksiyonu ile seyreden, fakat birçok orgnı 
da etkileyebilen sistemk otoimmn bir 
hastalıktır. Hastaların %5–14’ünde bbrek 
tutulumu görülebilmektedir. Nefrokalsinozis, 
nefrolitiazis, renal tübüler asidoz ile takip 
edilirken Sjögren sendromu tanısı alan 
olgumuzun Rituksimab tedavisi alırken 
yanıtını değerlendirdik. 
Olgu: 49 yaş kadın hasta nefroloji polkliniğine 
yan ağrısı, kaslarda kramp, yürüyememe 
şikayeti ile başvurdu. Yapılan abdomen 
ultrasonografisinde bilateral böbreklerde 
büyüğü 2 cm boyutunda multıple sayıda 
kalkül izlendi. Laboratuar tetkiklerinde 
hipokalemi, hipokalsemi, normal anyon açıklı 
hipokalemik metabolik asidoz ve 1 gramın 
altında proteinüri saptanarak tip1 RTA tanısı 
konuldu. RTA tanısından 10 yıl sonra akut 
böbrek hasarı, ağız ve gözde kuruma, 
yürümede güçlük ve kilo kaybı şikayetleri ile 
interne edildiğinde ANA 1/1000 pozitif, anti 
RO > 200 ve kuru göz ve tükrük bezi bx 
Chılsom 3 saptandı. Tedavisine HQ 400 
mg/gün ve prednizolon eklendi. Takiplerinde 
semptomlarda progresyon, böbrek taşlarının 
sık komplike olması ve proteinüride artış 
sebebiyle rituksimab tedavisi başlandı. RTX 
tedavisi sonrası semptomlar ve proteinri 
belirgin geriledi.AFR değerleri normalze oldu 
(Tablo 1). 
Sonuç: Sjögrene sekonder RTA bulunan ve 
ciddi semptom progresyonu gözlenen 
olgumuzda literatür le benzer sonuçlr elde 
ettk (1). Bu tip renal tutulumlu olgularda RTX 
tedavisi ile belirgin klinik ve laboratuvar 
düzelme sağlanmaktdır. 
  
Anahtar Kelimeler: RTA, Sjögren 
sendromu, Rituksimab 
 

 
	
	
	
	
	
	
	

Tablo	1.	
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HQ+P	
sonras
ı	8.ay	
RTX	
tedavi	
eklen
mesi	

4	

7
.
2
5	

14	 7	 9	 48	 2.6	

RTX	
eklen
mesi	
sonras
ı	6.ay	

3.
8	

7
.
2
6	

17	 7	 9	 3	 0.9	

HCO3:	Bikarbonat,	HQ:	Hidroksiklorokin,	
K:	Potasyum,	P:	Prednizolon	RTX:	
Ritüksimab	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

[PS	-	54]	

Sistemik lupus eritematozus 
tanısıyla takip edilen hastada 
Rituksimab sonrası gelişen kalıcı 
hipogamaglobulinemi; olgu sunumu 
  
Öznur Sadioğlu Çağdaş, Duygu Temiz 
Karadağ, Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim 
Dalı 
  
Rituksimab, CD20 pozitif B hücre deplesyonu 
yapan bir kimerik immünoglobulin G1 (IgG1) 
monoklonal antikordur (mAb). B hücresi 
tükenmesinin bağışıklık hücresi işlevi 
üzerinde uzun süreli etkileri olduğu 
bilinmektedir. Romatoid artrit başta olmak 
üzere otoimmun hastalıklar ve 
lenfoproliferatif hastalıklarda kullanılır. 
Burada sistemik lupus eritematozus tanılı 
hastada rituksimab kullanımı sonrasında kalıcı 
hipogamaglobulinemi gelişen bir olgu 
paylaşılmıştır. 

40 yaşında kadın hasta, 2006 yılında artrit, 
malar raş, ANA ve antidsDNA pozitifliğiyle 
SLE tanısı konulmuş ve metilprednizolon, 
hidroksiklorokin tedavileri başlanmış. 2010 
yılında proteinüri nedeniyle yapılan böbrek 
biyopsisinde class 3 lupus nefriti saptanmış, 6 
kür siklofosfamid alan hastanın tedavisine 
azatiyoprin ile devam edilmiş, kısa süre sonra 
da mikofenolat mofetile geçilmiş. Hastanın 
progresif seyreden proteinürisi nedeniyle 
2018 yılında rituksimab başlanmış. Tedaviden 
sonra hastanın sık tekrarlayan idrar yolu 
enfeksiyonları görülmesi üzerine bakılan ıgG 
düzeyi:4 g/L saptanmış hastada common 
immun yetmezlik düşünülerek rituksimab 
sonlandırılmış ve IVIG tedavisi başlanmış. 
Hastanın takiplerinde rituksimab tedavisi 
almadığı halde immunoglobulin düzeyleri 
düşük seyretmektedir. 
İmmunoglobulin seviyeleri her rituksimab 
tedavisinden önce ve hastada ciddi veya 
tekrarlayan enfeksiyon geliştiğinde 
bakılmalıdır. Düşük IgG varlığında, özellikle 
500 mg/dL'den (5 g/L) düşükse veya ileri yaş 
ve glukokortikoid kullanımı gibi risk 
faktörlerinin varlığında başlangıç tedavisini 
veya tekrar rituksimab kürünü verirken 
dikkatli olunmalıdır 
  
Anahtar Kelimeler: hipogamaglobulinemi, 
rituksimab, sle 
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[PS	-	55]	

Kadın Behçet Hastarında Fertilite 
  
Sakine Kahramanova1, Tahir Saygın Öğüt2, 
Melis Dilbil2, Mine Nokay2, Funda Erbasan2, 
Mustafa Ender Terzioğlu2, Veli Yazısız2 
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Romatoloji Bilimdalı, Antalya 
  
Giriş: Behçet Hastalığı oral aftlar, genital 
ülserler, papülopüstüler lezyonlar gibi 
mukokütanoz bulgular ile tezahür eden ve 
genellikle reproduktif çağdaki 
kadınlarda ortaya çıkan inflamatuar bir 
hastalıktır. Behçet Hastalığı’nın diğer 
romatizmal hastalıklar gibi fertiliteyi olumsuz 
etkilemesi olasıdır. 
 
Amaç: Bu çalışmada Behçet Hastalığı’nın 
kadınlarda doğurganlık ve gebelik 
komplikasyonları üzerine etkisini tanımlamak 
amaçlanmıştır. 
Yöntem: 274 kadın Behçet hastasının evlilik, 
doğurganlık ve gebelik öyküleri 
retrospektif olarak değerlendirildi. Tanıdan 
önce (n:450), sonra (n:113) 
gerçekleşen toplam 563 gebeliğin verileri 
analiz edilmiştir. 
 
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 
ortalama yaşı 39.8 yıl idi. 5 (%2.3) 
hastada infertilite saptanmıştır. 3(% 1.4) 
hasta yardımcı üreme teknikleri ile gebe 
kalmıştır. Behçet Hastalığı tanısından sonra 3 
ve >=4 gebelik gerçekleşen hasta 
sayısı istatiksel olarak anlamlı derecede azdır 
(p <0.001). Tanıdan önce 42 hastada 
(%24.8) düşük gerçekleşmiş iken, tanıdan 
sonra 12 (%17.4) hastada düşük 
saptanmış olup aradaki fark istatistiksel 
olarak anlamlı saptanmamıştır. İntrauterin 
ölüm oranları açısından fark anlamlı 
görülmüştür (p =0.027). Sezaryen oranı 
tanıdan sonraki gebeliklerde istatistiksel 
olarak anlamlı derecede daha yüksek 
bulunmuştur (p<0.001). Düşük doğum 
ağırlıklı bebek oranı tanıdan sonraki 
grupta yüksek saptanmış olup %8.8 fark 
istatiksel olarak anlamlılık 
göstermektedir (p =0.024). 
 
Sonuç: Behçet Hastalığı’nın kadınlarda 
doğurganlık üzerine etkisi olmadığı ancak 
maternal ve fetal komplikasyon için risk 
olduğu görülmüştür. 
  
Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, kadın, 
fertilite 
 

 
Kadın	Behçet	Hastalarında	Fertilite	
ile	ilgili	veriler	
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[PS	-	56]	

Erişkin Still hastalığına eşlik eden 
NSTEMI olgusu 
  
Ayşegül Avcu, Fatma Alibaz, Rafi Haner 
Direskeneli 
Marmara üniversitesi Pendik eğitim ve 
araştırma hastanesi 
  
Still hastalığı erişkinlerde görülen 
ateş,artrit,tipik somon rengi 
döküntü ile karakterize nedeni bilinmeyen 
inflamatuar bir 
hastalıktır.Tanısı enfeksiyon, malignite veya 
başka inflamatuar 
hastalık varlığı dışlanarak konulur.Bu olguda 
NSTEMI ile hastane 
yatışı sırasında tanı alan Still hastalığı 
vakasını sunmaya amaçladık. 
 
Olgu: 44 yaşında erkek hasta 
döküntü,ateş,artralji nedeniyle tetkik 
edilip antibiyotik tedavisi kullanmasına 
rağmen şikayetlerinde 
gerileme olamayan hasta göğüs ağrısı ile acil 
başvurusu olmuş.NSTEMI 
tanısıyla anjiografi yapılıp koroner arterlerde 
ileri derecede darlık 
saptanması üzerine bypass kararı 
alınmış.Hastanın preop servis 
yatışında sebat eden ateş ve akut faz 
yüksekliği olması üzerine 
yapılan değerlendirmede enfeksiyon ve 
malignite bulgusu saptanmadı.3 
haftadır sebat eden ateşe eşlik eden 
artralji,makülopapüler gövdede 
döküntü saptandı.Laboratuvar tetkiklerinde 
lökositoz, crp 125 
mg/l,ferritin 31.000 iu/l,transaminazlarda 2 
kat yükseklik,böbrek 
fonksiyonları normaldi.Hastaya ön planda 
erişkin still hastalığı 
düşünelerek yeni akut koroner sendrom 
öyküsü nedeniyle tedavi düşük 
doz steroid ve anakinra olarak başlandı.MAS’ı 
destekleyecek bulgu 
yoktu.Klinik ve laboratuvar yanıt alınan hasta 
takip edilmektedir. 
 
Sonuç: Preklinik çalışmalarda IL-1 
antagonistlerinin akut koroner 
sendromda faydalı etkileri gösterilmiştir.Yeni 
akut koroner sendrom 
geçirmiş,yüksek doz steroid ve DMARD 
kullanılamayan hastalarda IL-1 
antagonistleri ilk sıra tedavi olarak 
düşünülebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ateş, IL-1antagonisti, 
Still hastalığı 

	
[PS	-	57] 
Kaplan sendromu ile karışan 
tüberküloz olgusu 
  
Özkan Urak, Ahmet Merih Birlik, Fatoş Önen 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 
Romatoloji Bilim Dalı, İzmir 
  
Giriş 
Akciğerde gözlenen yapısal değişiklikler 
romatolojik hastalıkların yanında enfeksiyon 
hastalıklarına bağlı olarak da gözlenmektedir. 
Bu olguda tüberkülozun akciğerde gözlenen 
patolojilerin ayırıcı tanısında halen akılda 
tutulması gereken önemli bir etken olduğu 
vurgulanmak istenmiştir. 
Olgu 
44 yaşında erkek hasta tarafımıza akciğerdeki 
fibrotik değişiklikler ve romatoid artrit tanısı 
öyküsü olması nedeniyle kaplan sendromu ön 
tanısıyla yönlendirildi. 20 paket/yıl sigara 
öyküsü olan hastanın el-el bilekleri ve 
dizlerinde gezici artraljisi ile 15 dakika süren 
sabah tutukluğu şikayeti mevcuttu. Hastanın 
el ve ayak grafilerinde erzoyon saptanmadı 
ve RF ile Anti-CCP testleri negatif, 
kompleman seviyeleri, tam idrar tetkiki, 
hemogram ve kan biyokimyası olağandı. 
Objektif göz kuruluğu saptanmayan hastanın 
tiroid ultrasonografisi, tiroid fonksiyon testleri 
ve tiroid oto-antikorları olağan olarak 
sonuçlandı. Hastada lupus ve diğer bağ doku 
hastalıklarıyla uyumlu olabilecek ek bir 
bulguya rastlanmadı. Akciğer tomografisinde 
apikal bölgedeki fibrotik alan(Resim-1) bağ 
doku hastalığıyla ilişkilendirilemezken ayırıcı 
tanıda protez yapım işi esnasında olası silika 
maruziyeti ve enfeksiyon etkenlerinin de 
ekarte edilmesi gerekliliği düşünüldü. 
Hastanın balgam direkt bakısından aside 
dirençli(+++) basil saptandı ve kültürde 
mycobacterium tuberculosis üredi. Hastaya 
antimikotik tedavi başlandı. 
Tartışma ve sonuç 
Tüberküloz akciğerde romatolojik hastalıklara 
benzer tutulumlar yaparak tanıda 
karışıklıklara sebep olabilmektedir. Bu 
benzerlik sebebiyle alınan yanlış tanılar 
hastaların immunsupresif ilaçlar kullanmasına 
ve mevcut enfeksiyon odaklarının 
disseminasyonuna sebebiyet verebilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: kaplan sendromu, 
romatoid artrit, tüberküloz 
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Resim-1	

	
Sağ	akciğer	apikal	bölgede	belirgin	
fibrotik	odak	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

[PS	-	58]	

Romatoid Artritli Hastalarda 
“Methotrexate Intolerance and 
Severity Assesment in Adults 
(MISA)” Anketinin Türkçe Versiyon 
Çalışması 
  
Haluk Cinaklı1, Dilek Solmaz2, Gülay Alp2, Elif 
Durak Ediboğlu2, Eda Otman Akat2, Esra 
Erpek2, İdil Kurut Aysin2, Servet Akar2 
1Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Romatoloji Kliniği 
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Romatoloji 
Bilim Dalı 
  
Amaç: Bu çalışmanın amacı romatoid artritte 
(RA) metotreksat (Mtx) intoleransını 
değerlendirmek için geliştirilen ‘Methotrexate 
Intolerance and Severity Assesment in Adults’ 
(MISA) anketinin Türkçe versiyonunun 
oluşturulması, geçerlilik, güvenilirlilik ve 
psikometrik özelliklerinin incelenmesidir.  
Yöntem: Çalışmaya 18 yaş üstü en az 3 aydır 
Mtx kullanan ACR/EULAR 2010 sınıflandırma 
kriterlerini karşılayan 130 RA hastası alındı. 
MISA’nın Türkçe versiyonu kültürlerarası 
adaptasyon için önerilen kılavuzlar izlenerek 

geliştirildi. Testin geçerliliği Cronbach alfa 
uyumu ve intraclass korelasyon katsayısı 
(ICC) ile değerlendirildi. Hekime göre 
intolerans altın standart kabul edildi. 
Bulgular: MISA anketinin cronbach alfa değeri 
0,831 olup iyi derecede iç tutarlılığa sahipti. 
MISA ortalama total skoru 1,7±3,39, MISA-
CP (şiddet) ortalama total skoru 2,6±6,10 
olarak bulundu. Hekime göre 38 (%29,2) 
kişide, ankete göre ise 55 (%42,3) kişide Mtx 
intoleransı mevcuttu. Hekime göre intoleransı 
olanlar ile, MISA anketine göre intoleransı 
olanlar arasındaki uyum oranı:%86,9 
(Kappa:0,721). Ankete göre intoleran olanlar 
daha fazla kadın hasta sıklığına, yüksek HAQ 
skoruna ve CDAI skoruna, ek olarak daha 
yüksek dozda Mtx maksimum dozunda 
kullanımına sahiptiler. Aynı zamanda gelişmiş 
tedavi oranı daha yüksekti (Tablo-1). Şiddet 
skoru >=4 olanlarda ise daha uzun hastalık 
süresi, yüksek HAQ ve CDAI skorları ve daha 
fazla oranda gelişmiş tedavi alma durumu 
mevcuttu (Tablo-2).  
Sonuç: MISA anketinin Türkçe versiyonunun 
geçerli, güvenilir, tekrarlanabilir ve kolay 
uygulanabilir olduğu gösterildi. 
  
Anahtar Kelimeler: MISA anketi, romatoid 
artrit, metotreksat intoleransı 
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Tablo-1:	MISA	anketine	göre	
intoleransı	olan	ve	olmayan	
hastaların	karşılaştırılması	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tablo-2:	MISA	anketine	göre	MISA-
CP<4	olan	ve	olmayan	hastaların	
karşılaştırılması	
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[PS	-	59]	

Kronik pulmoner tromboemboli 
tanısı ile takipli vakada 
endarterektomi sonrası izole 
pulmoner vaskülit vakası 
  
Özge Karakök, Haner Direskeneli, Nevsun 
İnanç, Fatma Alibaz Öner 
Marmara Üniversitesi,Romatoloji Bilim Dalı, 
İstanbul 
  
Giriş: Tek organ vaskülitinin cilt, 
gastrointestinal sistem, aort, koroner arter, 
retinayı etkilediği bildirilmiştir. İzole pulmoner 
vaskülit çok nadir görülen bir tek organ 
vaskülitidir. Kronik pulmoner tromboemboli 
ile takipli hastada endarterektomi sonrası 
izole pulmoner vaskülit(IPV) saptanan olguyu 
sunuyoruz. 
Olgu: 49 yaşında kadın hasta, 1 yıldır kronik 
tromboemboli nedeni ile takip edilmekte ve 
düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi 
almakta iken endarterektomi planlanmış. 
Özgeçmişinde kronik hastalık öyküsü yok. 
Endarterektomi materyali incelemesinde 
histomorfolojik ve immunhistokimyasal 
bulgular vaskülit tutulumunu düşündürmesi 
üzerine hasta romatoloji polikliniğine 
yönlendirilmişti. Sistemik sorgulamasında 
nefes darlığı mevcuttu. Konstitusyonel 
semptomu, vaskülit düşündürecek bulgusu 
yoktu. 30 paket/yıl sigara içme öyküsü vardı. 
Laboratuar incelemelerinde crp:29 mg/l 
sedimentasyon:49 mm/sa ANA, ENA, ANCA, 
Anti-mpo, Anti PR3, anti fosfolipid antikorlar 
negatif saptanmıştı. Pet-ct’de sistemik 
vaskülit lehine FDG tutulumu yoktu. Hasta 
izole pulmoner vaskülit olarak 
değerlendirilerek metilprednizolon 32 mg/gün 
ve azatioprin 50 mg 2x1 olarak başlandı. 
Takipler sırasında bu tedavi altında yeni 
gelişen göğüs ağrısı, dispne şikayetleri ile 
yapılan görüntülemelerinde yeni pulmoner 
emboli saptanması üzerine tedavisine 
tocilizumab eklendi. Tocilizumab sonrası 6 
aylık takiplerde hasta stabil seyretmektedir. 
Sonuç: IPV, KTEPH'yi taklit edebilir ve bu 
hastalara pulmoner endarterektomi ile tanı 
konulabilir. Şüphelenildiğinde anjiografi veya 
PET-CT ile damar duvar kalınlaşması, 
daralması gösterilebilir.KTEPH olarak izlenen 
hastada akut faz yüksekliği vaskülit açısından 
uyarıcı olabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: pulmoner vaskülit, 
vaskülit, kronik pulmoner tromboemboli 
	
 

	

[PS	-	60]	

Eozinofilik granülomatöz polianjit 
tanısı ile izlenirken akciğer 
biyopsisinde IgG4 ilişkili hastalık 
saptanan olgu 
  
Rahime Duran, Hamit Küçük 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara 
  
Giriş: Eozinofilik granülomatöz polianjit 
(EGPA) etyolojisi bilinmeyen, küçük ve orta 
çaplı damarları etkileyen, astım ve periferal 
eozinofili ile karakterize, nadir görülen bir 
sistemik vaskülittir. Akciğer, cilt ve sinir 
sistemi en sık tutulan alanlardır. Biz EGPA 
tanısı ile izlenirken akciğer biyopsisinde IgG4 
ilişkili hastalık lehine bulgular saptanan 
olgumuzu sunuyoruz.  
 
Olgu: 54 yaşındaki kadın hasta 1 yıldır olan 
nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile başvurdu. 
Toraks bilgisayarlı tomografi(BT) ’sinde 
bilateral yamasal buzlu cam alanları saptandı. 
Laboratuvarında eozinofili (%29), 
sedimentasyon ve CRP yüksekliği, serum IgE 
yüksekliği görüldü. RF, CCP, ANA IFA negatif, 
MPO- ANCA:34.3 U/ml pozitif olarak geldi. 
Solunum fonksiyon testi obstrüktif patern ile 
uyumluydu. Açık akciğer biyopsisi yapılan 
hastanın patoloji sonucunda eozinofilden 
zengin inflamasyon, küçük arterlerde 
vaskülitik değişiklikler ve fokal granülomlar 
görüldü. Mevcut bulgular ile EGPA tanısı 
konulan hastaya steroid ve siklofosfamid 
tedavisi başlandı.Tedavi yanıtsızlığı nedeni ile 
akciğer biyopsisi tekrar yorumlandı. IgG4/ 
IgG oranı %80, IgG4 ilişkili hastalık ile 
uyumlu olarak raporlandı. Serum IgG4 
düzeyi:678mg/dl ölçüldü. Rituximab tedavisi 
başlanan hastada 5 kür sonrası klinik ve 
laboratuar yanıt alındı. Hastanın idame 
tedavisine metotreksat ile devam 
edilmektedir.  
 
Sonuç: Literatürde IgG4 ilişkili hastalık ve 
ANCA assosiye vaskülit birlikteliği nadir 
olarak bildirilmektedir. Overlap mi yoksa iki 
ayrı antite mi olduğu halen tartışmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: eozinofilik granulomatöz 
polianjit, IgG4 ilişkili hastalık, akciğer 
tutulumu 
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[PS	-	61]	

Bilateral Periorbital Kitle ile 
Başvuran Hastada Lenfoplasmositik 
Lenfoma Tanısı Konulması 
  
Enes Başaran, Duygu Temiz Karadağ, Ayten 
Yazıcı, Ayşe Çefle 
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji 
Bilim Dalı, Kocaeli 
  
Giriş 
Periorbital kitle ile başvuran hastalarda ayırıcı 
tanı yapılırken enfeksiyonlar, inflamatuar 
hastalıklar, vasküler lezyonlar, benign ve 
malign tümörler göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu tablonun ayırıcı 
tanısında romatolojik patolojilerin olması bu 
hastaların romatoloji kliniklerinde 
değerlendirilmesini de gerekmektirmektedir. 
Bizde kliniğimize periorbital kitle ile başvuran 
bir hastada tanı koyduğumuz 
Lenfoplasmositik lenfoma vakasını paylaşarak 
bu konudaki farkındalığı arttırmak istedik.  
Olgu 
63 yaşında kadın hasta polikliniğimize 
bilateral göz üstlerinde şişlik şikayeti ile 
başvurdu(Resim 1). Şişliğin yaklaşık bir sene 
içerisinde yavaş yavaş geliştiğini tarifleyen 
hastanın sistem sorgusunda sadece ağız, göz 
kuruluğu ve fotosensitivitesi mevcuttu. 
Mevcut verilerle değerlendirilen hastanın oto-
antikorları ve görüntülemeleri planlandı(tablo 
1). ANCA ilişkili vaskülit için gönderilen PR3, 
MPO değerlerinde patoloji saptanmadı. 
Gönderilen Ig-G4 düzeyi normaldi. Proteinüri 
saptanmadı. Serum immün elektroforezinde 
monoklonal Ig M bandı saptanan hastaya 
kemik iliği biyopsisi ve periorbital kitleden 
biyopsi planlandı. Kemik iliği biyopsisi sonucu 
ve kitle sonucu lenfoplazmositik lenfoma 
olarak sonuçlandı. 
Tartışma 
Periorbital hastalıklar genellikle hızlı gelişen 
durumlardır. Bu durum romatolojik 
hastalıklarda da ilk başvuru bulgusu 
olabilmektedir. Özellikle Sjögren Sendromu, 
Sarkoidoz, Ig-G4 ilişkili hastalık, ANCA-ilişkili 
vaskülitler bu duruma sebep olarak 
gösterilmiş romatolojik hastalıklardır. Ayırıcı 
tanı yaparken labaratuvar, klinik bulgular ve 
biyopsi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi 
önerilmektedir. Bizim hastamızda biyopsi 
sonucu ile lenfoma tanısı konmuş olup, takip 
ve tedavisine Hematoloji kliniğinde devam 
edilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: lenfoplasmositik 
lenfoma, periorbital kitle, vaskülit 
 

 

Resim	1:	Periorbital	şişlik	ile	
başvuran	hasta	
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Tablo	1:	Hastanın	laboratuvar	
değerlerinin	özeti	
Glukoz	 162	 mg/dL	

üre	 35,2	 mg/dL	

kreatinin	 1,1	 mg/dL	

AST	 8,5	 U/L	

ALT	 6	 U/L	

Na	 139	 mmol/L	

K	 4,3	 mmol/L	

LDH	 558	 U/L	

WBC	 8,9	 x10^3/	ml	

neu	 3,7	 x10^3/	ml	

Lym	 3,1	 x10^3/	ml	

Hb	 10,7	 g/dL	

Plt	 279	 x10^3/	ml	

ANA	 negatif	 	

ds_DNA	 <10	 	

c3	 1,09	 g/L	

c4	 0,32	 g/L	

CRP	 8,4	 mg/L	

Sedimentasyon	 	 mm/h	

PR3	 <2	 	

MPO	 <2	 	

ANCA	 negatif	 	

Ig-G4	 1,16	 g/L	
	
	
	
 

	

	

	

[PS	-	62]	

Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı hastada 
Anakinra tedavisi sonrası enjeksiyon 
bölgesinde gelişen cilt reaksiyonu 
  
Bülent Akyüz 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR-
Romatoloji Ana Bilim Dalı, Antalya 
  
Ailesel Akdeniz Ateşi (AAA) otozomal resesif 
olarak geçen, tekrarlayan ateş, peritonit, 
plörit ve serözit ve artritle karakterize kalıtsal 
bir hastalıktır. Hastalığın prognozunu 
belirleyen en temel özellik amiloidozun 
varlığıdır. Kolşisin tedavisinin yaygın kullanımı 
nedeniyle AAA hastalarının sadece az bir 
kısmında amiloidoz oluşmaktadır. Kolşisine 
yanıtsız hastalarda ise tedavide interlökin-
1(IL-1) antagonistleri kullanılmaktadır. Bu 
vakada anakinra tedavisi kullanan ve takipte 
enjeksiyon yerinde ciddi reaksiyon gelişen 
hastamızı sunmaktayız. 
 
Olgu:  
38 yaş, erkek hasta. Ataklar halinde olan 
eklemlerde şişlik ve ateş şikayeti ile hastada 
2008 yılında proteinüri, kreatinin değerlerinde 
yükseklik saptanmış. Böbrek biyopsisinde 
renal amiloidoz pozitif ve MEFV gen 
analizinde M694V homozigot pozitif saptanan 
hastaya AAA tanısı ile Kolşisin tedavisi 
başlanmış. Takipte son dönem böbrek 
yetmezliği gelişen ve 2 yıl hemodiyaliz 
tedavisi ile izlenen hastaya 2014 yılında 
canlıdan renal transplantasyon yapılmış. 
Tekrarlayan artrit şikayetleri devam etmesi 
üzerine, 2018 yılında ilk defa polikliniğimize 
başvurdu. Tetkiklerinde akut faz değerleri 
yüksek seyreden hastada Anakinra tedavisine 
geçilmesi planlandı. Anakinra tedavisi 
başlanan hastada tedavinin 31. gününde 
karında enjeksiyon yapılan bölgelerde ciltten 
kabarık, altı sert ve eritemli lezyonlar 
gelişmesi üzerine tedavi kesildi.İlaç 
kesildikten bir ay sonra lezyonlarda tamamen 
gerileme olması üzerine hastada tedaviye 
kanakinumab ile devam edilmesi planlandı. 
Mart 2019’den bu yana Kanakinumab tedavisi 
ile hastada artrit atakları son 2 yıldır 
tekrarlamadı. 
  
Anahtar Kelimeler: Ailesel Akdeniz Ateşi, 
Anakinra, cilt reaksiyonu 
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Eneksiyon	yerindeki	cilt	reaksiyonu	
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İnflamatuar Bel Ağrısını Taklit Eden 
İntradural Kitle 
  
Ayşegül Özdoğan Bircan, Şerife Şeyda Zengin 
Acemoğlu, Metehan Soysal 
Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi,Romatoloji Ana Bilim Dalı,Adana 
  
GİRİŞ 
Bel ağrısı sık görülen ve önemli iş gücü 
kaybına neden olan bir sağlık sorunudur.Bel 
ağrısı; akut (<6 hafta),subakut (6-12 hafta) 
ve kronik (>12 hafta) olarak 
sınıflandırılmaktadır. Kronik bel ağrılarının ise 
%5 kadarında spondilartrit (SpA) mevcuttur. 
Bu nedenle özellikle kronik bel ağrısının 
inflamatuar karakterde olup olmadığı 
sorgulanmalıdır.İnflamatuar bel ağrısı;3 
aydan uzun süreli,>30 dk sabah tutukluğu 
eşlik edebilen,egzersiz ile azalıp istirahat ile 
artan genellikle 40 yaş öncesi başlayan sinsi 
karakterde ağrıdır. 
 

OLGU SUNUMU  
Kırk iki yaşında erkek hasta 3 aydan uzun 
süredir devam eden bel ağrısı şikayeti ile 
başvurdu.Hastanın bel ağrısı inflamatuar 
karakterde kronik bel ağrısı ile 
uyumluydu.Yapılan tetkiklerde akut faz 
reaktanları normal sınırdaydı.Spinal ve 
sakroiliak direkt grafiler normaldi.HLA B27 
pozitif saptanan hastada ön planda 
spondilartrit düşünülerek yapılan sakroiliak 
MR görüntülemesinde sakroileit 
izlenmedi.Hastanın bel ağrısı şiddetlenmesi 
üzerine istenen spinal MR da L1 vertebra 
düzeyinde intradural kitle izlendi.Nöroşirurji 
tarafından opere edilen hastanın intadural 
lezyon patolojisi schwannom olarak 
raporlandı. 
 
TARTIŞMA 
Kronik bel ağrısı üç aydan uzun süren yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyen bir sağlık 
sorunudur.Ayırıcı tanıda spondilartrit,endokrin 
patolojiler,multiple myelom,metastatik 
lezyon,disk hernisi, spondilozis vb. yer 
alır.İnflamatuar karakterde bel ağrısı ayrımı 
yapılmalıdır.İnflamatuar karakterde bel ağrısı 
düşünüldüğünde HLAB27 pozitifliği ve klinik 
bulgular SpA yı düşündürse de klinik şüphe 
halinde diğer etyolojilere yönelik gerekli 
tetkikler yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, İntradural 
kitle, Spondilartrit 
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Seropozitif Romatoid Artrite Eşlik 
Eden Sarkoidoz Vakası 
  
Şerife Şeyda Zengin Acemoğlu, Mehmet Ali 
Aşık, Ayşegül Özdoğan Bircan, Feray Tabakan 
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, 
Romatoloji Bilimdalı, Adana 
  
GİRİŞ 
Romatoid artrit (RA) simetrik poliartiküler 
tutulum gösteren multisistem tutulumlu 
kronik inflamatuar artrittir. Kadınlarda 
erkeklere göre daha sık görülür. Sarkoidoz, 
çeşitli organların nekrotizan olmayan, 
granülomlarla infiltrasyonu ile karakterize, 
etiyolojisi bilinmeyen multisistem bir 
hastalıktır. Romatoid artrit ve sarkoidoz 
birlikteliği nadirdir. Biz de RA tanısı ile takip 
edilen ve takiplerinde ağız kuruluğu gelişmesi 
sonrası, sarkoidoz tanısı alan bir vakayı 
sunmak istedik. 
 
OLGU SUNUMU 
Elli iki yaşında erkek hasta, 15 yıldır 
seropozitif RA ile takip edilmekte iken 
yaklaşık 10 yıl önce ağız ve göz kuruluğu 
semptomları gelişti. Schirmer testi her iki 
gözde 5 mm altındaydı. Kan şekeri normal, 
ANA, SSA, SSB otoantikorları negatifti. 
Hastaya çekilen PAAG’de bilateral hiler 
dolgunluk saptandı. Toraks BT’de 
mediastende 15 mm’ye ulaşan lenf nodları 
(LAP) saptandı. Ağız kuruluğu yapabilecek 
diğer nedenler ekarte edildi. Yapılan LAP 
örneklemesinde nekrotizan granülomatöz 
iltihap izlendi. Hasta sarkoidoz kabul edildi.  
 
TARTIŞMA 
RA eklem tutulumu ön planda olan kronik 
inflamatuar romatolojik bir hastalıktır. 
Sarkoidoz ise ağız ve göz kuruluğu yapabilen 
özellikle akciğer tutulumu yapan 
granülomatöz hastalıktır. Literatürde RA ile 
sarkoidoz birlikteliği nadir görülmektedir. 
Ayırcı tanıda DM, IGG4 hastalığı, amiloidoz, 
viral enfeksiyonlar vb. bulunur. RA seyrinde 
oluşabilecek ağız, göz kuruluğu çoğunlukla 
sekonder sjögreni düşündürse de sarkoidoz 
ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, 
sarkoidoz, ağız kuruluğu 
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Ağız kuruluğu ile prezente olan 
sarkoidoz vakası 
  
Mehmet Ali Aşık, Şerife Şeyda Zengin 
Acemoğlu, Feray Tabakan, Ayşegül Özdoğan 
Bircan 
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, 
Romatoloji Bilimdalı, Adana 
  
GİRİŞ 
Sarkoidoz, çeşitli organların nekrotizan 
olmayan, granülomlarla infiltrasyonu ile 
karakterize multisistem bir hastalıktır. En sık 
20-40 yaş arası görülmektedir. Sarkoidoz, 
çoğunlukla solunum sistemi semptomları ile 
klinik bulgu verir. Mediastinal LAP ve 
parankim tutulumu görülebilir. Ağız ve göz 
kuruluğu genellikle ilk semptom değildir. Ağız 
ve göz kuruluğu; ilaçlar, DM, sjögren, IGG4 
ilişkili hastalık, amiloidoz, viral 
enfeksiyonlarda da vb görülebilir. Biz de ağız 
ve göz semptomları ile prezente olan 
sarkoidoz vakasını sunmak istedik. 
OLGU SUNUMU 
Elliyedi yaşında kadın hasta ağız ve göz 
kuruluğu şikayeti ile başvurdu. Yapılan 
tetkiklerde AKŞ normal; ANA, SSA, SSB 
negatif olarak saptandı. Schirmer testi her iki 
gözde 5 mm altındaydı. Etyolojiyi 
aydınlatmak amaçlı çekilen PAAG’de sağ hiler 
dolgunluk izlenmesi üzerine hastaya Toraks 
BT çekildi. Mediastinal LAP’lar saptandı. Tanı 
amaçlı yapılan mediastinal LAP 
örneklemesinde non-nekrotizan granülomatöz 
iltihap saptandı. Hastaya mevcut bulgularla 
sarkoidoz tanısı konuldu. 
TARTIŞMA 
Sarkoidoz özellikle akciğerlerde mediastinal 
LAP ve parankimal tutulum yapan 
granülomatöz hastalıktır. Ayırcı tanıda ilaçlar, 
DM, IGG4 hastalığı, amiloidoz, viral 
enfeksiyonlar vb. bulunur. Genellikle klinikte 
akciğer semptomları ile prezente olur.Ağız ve 
göz kuruluğu sarkoidozda ilk semptom 
olmasa da akılda tutulması gereken önemli 
bir klinik bulgudur.Bu nedenle ağız ve göz 
kuruluğu şikayeti ile gelen hastalarda ayırıcı 
tanıda sarkoidoz akılda tutulmalı ve tanı 
amaçlı gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, ağız göz 
kuruluğu, lenfadenopati 
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FMF Ayırıcı Tanısında Diğer Bir Otoinflamatuar Hastalık;TRAPS 
  
Feray Tabakan, Mehmet Ali Aşık, Şeyda Zengin Acemoğlu 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı, Adana 
  
Giriş 
FMF, ataklar halinde; ateş, karın ağrısı, eklem bulguları ve erizipel tarzı cilt döküntüsü ile prezente 
olan otoinflamatuar bir hastalıktır. Ataklar genellikle, 5 gün içerisinde kendiliğinden geçer. Temel 
tedavi kolşisindir. TRAPS, uzun süreli ateş atakları, migratuvar döküntü, periorbital ödem, miyalji 
ile prezente olan, IL-1 aracılı otoinflamatuar bir hastalıktır. TRAPS, kolşisin dirençli olup, temel 
tedavi, anti-IL-1 tedavileridir. Bu olgu sunumunda, daha öncesinde FMF olarak takip edilen bir 
TRAPS vakasını sunmayı amaçladık. 
Olgu 
Kırk beş yaşında erkek hasta, 20 yaşından bu yana FMF tanısı ile takipli olup, düzenli kolşisin 
kullanmasına rağmen sık atak geçirmekte, ataklar 2 haftadan uzun sürmekte, ataklar sırasında 
periorbital ödem, migratuar cilt döküntüsü olmaktaymış. Hastanın daha öncesinde yapılan genetik 
incelemesinde FMF açısıdan anlamlı gen mutasyonu saptanmamıştır. FMF gen mutasyonu tespit 
edilmemesi, atakların kolşisin tedavisine dirençli ve uzun sürmesi; klinik olarak eşlik eden TRAPS 
düşündürücü bulguların olması üzerine, hastadan TNFRSF1A gen mutasyonu gönderildi, anti-IL-1 
tedavisi başlandı.  
Tartışma Otoinflamatuar hastalıklar, benzer klinik bulgulara sahip, inflamazomun aracılık ettiği IL-1 
ilişkili hastalık grubudur. TRAPS ateş, karın ağrısı, miyalji gibi bulgulara ek olarak, atakların 1 
haftadan uzun sürmesi, periorbital ödem, migratuar cilt döküntüleri gibi ek klinik bulguların olması 
halinde akla gelmelidir. Genellikle klinik olarak FMF tanısı konulan ve genetik mutasyonu 
saptanamayan hastalarda akla gelmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: FMF, TRAPS, Kolşisin	

	
 



BİLİMSEL
SEKRETERYA

ORGANİZASYON
SEKRETERYASI

D Event Turizm Organizasyon
İçerenköy Mah. Çayır Cad. No:5/25
Bay Plaza Kat:12 34752 Ataşehir – İstanbul
Tel: 0216 573 18 36 • E-posta: istanbul1@devent.com.tr
www.devent.com.tr

Prof. Dr. Timuçin Kaşifoğlu
Prof. Dr. Umut Kalyoncu

Prof. Dr. Cemal Bes
Prof. Dr. Gülen Hatemi
Prof. Dr. Fatma Alibaz

 www.fellowkursu.org


