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Gebelikte biyolojik ilaçlar
fiule Aprafl Bilgen

Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Romatoloji Bilim Dal›, Ankara

Gebelik seyrinde romatolojik hastal›klar›n bir k›sm› yat›flsa da,
son y›llarda yap›lan çal›flmalar gebelikte aktif hastal›k deneyimi-
nin az olmad›¤›n› göstermektedir. Ankilozan spondilitte hasta-
lar›n %60’›, romatoid artritte hastalar›n %50’si gebelikte aktif
hastal›k deneyimi yaflayabilmektedir. 

Gebelikte aktif maternal hastal›k; düflük, ‹UGG, prematürite
ve düflük do¤um a¤›rl›¤› gibi fetal ve maternal komplikasyon-
larla sonuçlanabilir. Bu dönemde cDMARD kullan›mdaki limi-
tasyonlar göz önüne al›nd›¤›nda hem annenin hastal›k aktivite-
sini kontrol alt›na alacak hem de fetal geliflim için risk olufltur-
mayacak güvenli tedavi ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda biyolojik
ilaçlar önemli seçenekler olabilir. 

Bugüne kadar en iyi çal›fl›lan biyolojikler TNF inhibitörleridir
(TFi). Molekül yap›lar›, yar› ömür, plasental geçifl özellikleri ve
gebelik seyrinde kullan›m zamanlar› gebelikteki uygulamalar›
için belirleyicidir. TNFi maruziyetinin veya uygulamas›n›n za-
man›na bakarak genel yaklafl›m afla¤›da özetlenmifltir:

• Prekonsepsiyonal dönemde; hastalara gebelik tam teflhis
edilene kadar TNFi kesmemeleri önerilmektedir. Ancak

TNFi kullan›m›n›n olas› riskleri ve uzun dönem etkileri ile
ilgili bilgi eksikli¤i de aileye anlat›lmal›d›r.

• Gebeli¤in birinci trimestrinde kullan›mlar›ndaki endifleler;
düflük ve malformasyon riskinde art›flt›r. EULAR komisyon
(2016) ve metaanaliz (2017) sistematik literatür de¤erlen-
dirmeleri düflük ve konjenital malformasyonlar için risk ar-
t›fl› olmad›¤›n› göstermektedir. 

• ‹kinci ve 3. trimestrdeki kullan›mlar›nda transplasental pa-
saj potansiyelleri dikkate al›nmal›d›r. TNFi inhibitörlerinin
farkl› molekül yap›lar› transplasental geçifl için belirleyici-
dir. Örne¤in; komple IgG1 molekülleri fetal trofoblastlar
üzerindeki Fc reseptörleri arac›l›¤› ile aktif transporta u¤ra-
yarak fetal dolafl›ma geçer. Transport 3. trimestrde en fazla
olup termde kord kan› düzeyleri annedeki teropötik düzeyi
aflar.

• Postpartum dönemde ‹U maruziyetle do¤an bebeklerin
uzun dönem takipleri hala yetersizdir. Bu dönemde olas›
riskler yenido¤anda infeksiyon, afl› yan›tlar› ve özellikle
canl› afl›lard›r. Komple Ig G1 yap›s›ndaki TNFi maruziyeti
22. gebelik haftas›ndan önce olmuflsa afl› program›nda de¤i-
fliklik yap›lmas›na gerek yoktur. Bu moleküllere geç 2. tri-
mestr veya 3. trimestr maruziyeti varsa BCG gibi canl› afl›-
lar 6 ay sonraya ertelenmelidir.

Gerekti¤inde; bu noktalar dikkate al›narak uyguland›klar›nda
TNFi gebelikte güvenli görünmektedirler. Özellikle molekül
yap›lar›ndan dolay› düflük plasental pasajlar› nedeni ile etaner-
sept ve sertolizumab pegol kullan›m› gebelikle daha uyumlu
olarak de¤erlendirilmektedir.
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Ancak di¤er biyolojik ajanlar kategorisinde olan rituksimab, to-
siluzimab, anakinra, belimumab, ustekinumab için gebelikte
kullan›m ile ilgili güvenlik verisi henüz yetersizdir.

Kaynaklar
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Sistemik skleroz tedavisinde geliflmeler
Süleyman Serdar Koca

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji
Bilim Dal›, Elaz›¤

Sistemik skleroz (SSk)’un insidans ve prevalans› eriflkin popu-
lasyonda s›ras›yla milyonda 19.3 ve 242 olarak bildirilmifltir.[1,2]

Ülkemiz için SSk prevalans› milyonda 110 olarak belirlenmifl-
tir.[13] Hastal›¤›n etiyopatogenezi halen tam olarak aç›kl›¤a ka-
vuflturulamam›flt›r. Çevresel faktörler, genetik yatk›nl›k, deva-
m›nda vaskulopati ve immün aktivasyon ve en sonunda kaç›n›l-
maz son fibroz hastal›¤›n patogenik evreleridir.

Lokalize skleroderma (Morfea) hastal›¤›n sadece deri s›n›rl› for-
mudur. Morfea’da iç organ tutulumu ve Raynaud fenomeni
(RF) gözlenmez. SSk’nin serolojik testleri negatiftir. Deri sert-
li¤ine ek olarak, RF ve serolojik testlerde pozitiflik olan SSk’nin
en s›k karfl›lafl›lan iki alt grubu; s›n›rl› cilt tutulumlu SSk ve dif-
füz cilt tutulumlu SSk’dir. Bu iki alt grubun klinik ve laboratu-
var bulgular› ile prognozu farkl›d›r. Tedavi plan›ndan önce, iki-
sinin ayr›m› yap›lmal›d›r.

Sistemik sklerozun kabul görmüfl, bir tek kalem tedavisi yoktur.
Tedavileri hastada tespit edilen kinik bulgulara göre düzenlen-
melidir.[4,5] K›sa zaman önce ilkin British Society for Rheumatology
ve British Health Professionals in Rheumatology taraf›ndan tedavi
k›lavuzu,[5] takiben European Leuge againist Rheumatism taraf›n-
dan tedavi önerileri[4] yay›nlanm›flt›r. Deri sertli¤inin tedavisin-
de; metotreksat, mikofenolat mofetil (MMF) ve intravenöz sik-
lofosfamid (CYC) seçilmifl hastalarda kullan›labilmektedir.[4,5]

Raynaud fenomeni tedavisinde; dihidropridin tip kalsiyum ka-
nal blokerler (KKB) kullan›lmaktad›r. Yaflam tarz› de¤iflikli¤i ve
KKB tedavisinde karfl›n fliddetli ataklar› olan hastalarda fosfodi-
esteraz tip 5 inhibitörleri (PDE-5i: sildenafil ve tadalafil) ve iv
iloprost kullan›labilir. Dijital ülser (DÜ) geliflti¤inde tedavisi
için iv iloprost kullan›lmal›d›r. Yan›t al›nmazsa PDE-5i’ler te-
davi edici potansiyele sahiptir. Bosentan yeni DÜ geliflimini en-
gellemek/azaltmak için kullan›l›r. PDE-5i’leri yeni DÜ gelifli-
mini engellemek amac›yla da kullan›labilir.[4,5]

Pulmoner fibrozun tedavisinde CYC ilk seçenektir. MMF hem
CYC’ye alternatif olarak kullan›labilir, hem de CYC tedavisi
sonras› idame amac›yla kullan›labilir. CYC tedavisi ile tam veya
tama yak›n iyileflme sa¤land› ise azatioprin idame tedavisinde
kullan›lmaya adayd›r.[4,5]

Pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisinde; endotelin resep-
tör antagonistleri (masitentan, bosentan ve ambrisentan), PDE-
5i’ler (sildenafil ve tadalafil) ve prostonidler (inhale iloprost)
kullan›labilecek tedavi ajanlar›d›r. ‹leri evre hastada bafllang›çta
kombine tedavi veya yan›ts›z hastada ard›fl›k kombinasyon teda-
vileri seçilebilir. Bu ilaçlar›n üçlü kombinasyonuna karfl›n yan›t
al›nmad›¤›nda epoprostenol ve trepostinil tedavileri düflünül-
melidir.[4,5]

Skleroderma renal krizi (SRK) tedavisinde erken tan› ve tedavi
oldukça önemlidir. Tedavide tam (maksimum) doz anjiotensin
dönüfltürücü enzim inhibitörleri kullan›l›r. Ancak, bu tedavi ile
halen mortalite ve kal›c› renal yetmezlik olas›d›r. Bu nedenle,
riski yüksek olan hastalar›n tespiti ve SRK olas›l›¤› için s›k ara-
l›klar ile izlemi oldukça k›ymetlidir.[4,5]
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KÖ-03 [14:30–15:00]

Psoriatik artrit tedavisinde yenilikler
Murat ‹nanç

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Psoriatik artrit (PsA) çeflitli dokular› etkileyebilen heterojen bir
hastal›kt›r. ‹lerleyici eklem hasar›, yaflam kalitesinde azalma ve
mortalitede art›fl PsA’da ortaya ç›kabilecek sonuçlard›r. Son y›llar-
da pSa tedavisinde öne ç›kan kavramlar erken tan› ve tedavi, teda-
vide remisyonu amaçlamak ve hedefe yönelik tedavidir. PsA’n›n
hedefe yönelik tedavisi konusunda yeni öneriler yay›nlanm›flt›r.[1]

Gözlemsel çal›flmalar PsA’n›n tan› ve tedavisindeki gecikmelerin
prrognozu kötülefltirdi¤ini göstermektedir.[2] Psoriasisli hastalar›n
izlendi¤i dermatoloji kliniklerinde önemli say›da PsA hastas›na ta-
n› konamamas› ya da zaman›nda etkili tedaviye bafllanmamas›



RAED Dergisi / RAED Journal • Cilt / Volume 10 • Say› / Issue 1 • Haziran / June 2018 35

önemli bir sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu problem romato-
loji-dermatoloji iflbirli¤ini art›ran yöntemler bulunarak çözülme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Yap›lan yeni çal›flmalar erken tan›da ultraso-
nografinin katk›s›n›n› olaca¤›n› göstermektedir. Hedefe yönelik
tedavi kavram› PsA tedavisinde de gündemdedir ancak burada he-
def(ler)in belirlenmesi ve remisyon tan›m› konusunda güçlükler
bulunmaktad›r.[3,4] PsA tedavisinde son y›llarda gelifltirilen ve ya-
y›nlanan iki tedavi önerisi (GRAPPA ve EULAR) tart›fl›lmaya de-
vam edilmektedir. EULAR önerilerinin, haz›rlayan grubun roma-
toloji a¤r›l›¤›na uygun olarak kas-iskelet sistemi temelli olmas›
dikkati çekmektedr. EULAR önerileri kötü prognoz faktörlerini
tan›mlamakta, GRAPPA önerileri ise deri ve t›rnak tutulumunu
da kapsayan 6 farkl› alan›n tutulumuna göre tedavi stratejileri be-
lirlemektedir. EULAR önerilerinde ilk basamakta metotreksat ay-
r›cal›kl› tutulurken GRAPPA önerilerinde bütün konvansiyonel
DMARD’lar eflit say›lm›flt›r. EULAR önerileri benzer flekilde bi-
yolojik DMARD’lar aras›nda da TNF-inhibitörlerine öncelik ta-
n›maktad›r. Hedefe yönelik sentetik DMARD kabul edilen apre-
milast›n kullan›m alan› konusunda da iki öneri farkl›d›r. Aksiyal
tutulum ve entezit için öneriler benzer flekilde konvansiyonel
DMARD önermemekle birlikte EULAR önerilerinde TNF inhi-
bitörleri di¤er biyolojik DMARD’lara (IL-17 veya IL-12-23 inhi-
bitörleri) göre öncelik alm›flt›r. GRAPPA önerileri bütün biyolo-
jik DMARD’lar› ayn› s›rada kabul etmektedir. PsA tedavisinde
farkl› etki mekanizmalar› olan ilaçlar›n kullan›ma girmesi ve yeni
de¤erlendirme yöntemlerinin kullan›lmas› en önemli yenilikler
olarak ön plana ç›kmaktad›r. 
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KÖ-04 [15:00–15:30]

Psoriatik artritte komorbiditeler
Veli Yaz›s›z

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›kar› Anabilim Dal›, 
Romatoloji Bilim Dal›, Antalya

Psoriasiz genel toplumun yaklafl›k %2–3’ünü etkileyen, immun
sistemin etkin rol oynad›¤› kronik inflamatuvar bir deri hastal›-
¤›d›r. Psoriatik artrit (PsA) psoriasizli hastalar›n baz›lar›nda,-

s›kl›k farkl› çal›flmalarda %10–30 aras›nda bildirilmektedir-,
görülen kronik inflamatuvar eklem patolojilerini ifade eder. Pe-
riferik eklemler etkilenebildi¤i gibi aksiyel iskelet ve entezis
noktalar›nda da inflamatuvar de¤ifliklikler geliflir. Psoriatik has-
tal›klar olarak da adland›r›lan psoriasiz ve PsA’da hastalar›n sa¤-
kal›m›n› etkileyen bir çok komorbidite bildirilmifltir. Kardiyo-
vasküler hastal›klar ve onunla kuvvetli iliflkisi olan hipertansi-
yon, obesite, diyabetes mellitus ve hiperlipidemi kombinasyon-
lar›ndan mütevellit metabolik sendrom s›kl›¤› normal populas-
yona göre daha yüksektir. Ayr›ca, osteoporoz, non-alkolik kara-
ci¤er ya¤lanmas› ve depresyon gibi ek sorunlar›n hastalar›n yö-
netiminde göz önünde bulundurulmas› gereken durumlar oldu-
¤u aç›kt›r.

PsA’da kardiyovasküler hastal›k risk art›fl›n›n nedenleri yeni
araflt›rma alanlar›d›r. Tüm genom çal›flmalar›nda psoriasiz ile
koroner arter hastal›klar› aras›nda iliflki saptanamam›flt›r, ancak
kronik inflamatuvar süreçler ile ateroskleroz, obesite ve insülin
direnci aras›ndaki patofizyolojik süreçler tan›mlanm›flt›r. Akut
inflamatuvar süreçlerde makrofajlardan sekrete edilen TNF-α,
IL-6 ve IL-1β’nin etkisi ile geçici bir insülin direnci geliflir.
Kronik inflamasyonda bu sitokinlerin hem insülin direncini
hem de ateroskleroz ile sonlanan subklinik vasküler inflamasyo-
nu tetiklemesi muhtemeldir. PsA hastalar›ndan yükselmifl olan
ESR’nin artm›fl kardiovasküler olay riski ve ateroskleroz ile ilifl-
kisi, akut iskemik kalp hastal›klar›nda high sensitif CRP’nin
yükselmesi, endotelin-1 düzeyinin hastal›k aktivite belirteçleri
ile korele bir flekilde artmas› ve yükselmifl serum sitokin seviye-
leri ile adezyon moleküllerinin endotel fonksiyonlar›nda bozul-
ma ile sonuçlanmas› inflamasyonla aterosklerotik süreçler ara-
s›ndaki iliflkileri ortaya koymaktad›r. Di¤er inflamatuvar bir ar-
trit tipi olan romatoid artrit (RA) ile karfl›laflt›r›l›rsa PsA’da ni-
çin daha yüksek oranda kardiovasküler hastal›k riski ve metabo-
lik sendrom oldu¤u tam belli de¤ildir. 

PsA’da ostoporoz gelifliminin mekanizmalar› k›smen daha iyi
anlafl›lm›flt›r. Makrofaj, fibroblast ve lenfositlerden sekrete edi-
len IL-17 ve TNF-α gibi proinflamatuvar sitokinlerin osteok-
lastlar üzerindeki aktivasyon uyar›lar›, RANK/RANKL/Oste-
oproteogerin iliflkilerinin daha çok kemik y›k›m› yönünde etki-
leflimleri osteoporoz gelifliminin en önemli mekanizmalar›d›r.
PsA osteoporoz gelifliminine parelel olarak yeni kemik oluflum-
lar› (periartiküler, sindesmofit, entozofit fleklinde tespit edilebi-
lirler) paradoksal bir etkidir. 

Depresyon, PsA kadar psoriasizin kendisinin getirdi¤i bir komor-
bidite olabilir. Hastalar›n hayat kalitesini de¤erlendiren ölçekler-
de fiziksel yetersizlikten ziyade mental sa¤l›klar›n›n bozuldu¤u ve
bunun deri lezyonlar› ile iliflkili oldu¤u görülmektedir.

PsA’da komorbiditelerinin taranmas›, koruyucu önlemlerin al›n-
mas› ve geliflen komplikasyonlar›n tedavisi hastal›¤›n yönetiminin
ana unsurlar› içinde yer almal›d›r. 
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KÖ-05 [16:30–16:50]

Viral infeksiyonlar ve biyolojik ilaçlar›n ak›lc› kullan›m›
Timuçin Kaflifo¤lu

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim
Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, Eskiflehir

Son iki dekatta romatoloji prati¤ine giren biyolojik ilaçlar bera-
berinde u¤raflmak zorunda kald›¤›m›z baz› sorunlar› da ortaya
ç›karm›flt›r. Biyolojik ilaçlar›n etkili ve faydal› kullanabilmesi
öncelikle ak›lc› ilaç kullan›m›n›n gereklerini uygulamay› zorun-
lu k›lmaktad›r. 

Hücre d›fl›nda metabolik olarak inaktif, basit yap›l› mikroorga-
nizmalar olan virüsler, immün sistemi sa¤lam bir hastada sorun
olmayabilir. Ancak biyolojik ilaçlar ve immünsupresif tedaviler
virüs aktifleflebilir ve ciddi organ hasar› yapabilir. 

Ülkemizde hepatit B ve C virüslerinin yayg›nl›¤› göz önüne al›n-
d›¤›nda, biyolojik ilaç kullan›m›nda öncelikle bu virüsler aç›s›n-
dan uyan›k olmay› gerektirmektedir. Tüm dünya nüfusunun
1/3’ü HBV ile infekte olup 240 milyonu aflk›n hepatit B tafl›y›c›s›
vard›r. Ülkemizde ise HBV tafl›y›c›l›¤› %3.9 olup, 2018 y›l› gün-
cel nüfus say›m› rakamlar›na göre yaklafl›k üç milyon kifliye karfl›-
l›k gelmektedir. HCV için ise bu oranlar biraz daha düflüktür. An-
ti HCV pozitifli¤i %0.9 olup, say›sal karfl›l›¤› yaklafl›k 700 bin ki-
flidir. Biyolojik ilaçlar HCV’den daha çok HBV ile infekte kifliler-
de sorun yaratmaktad›r. Bu nedenle TNF inhibitörleri, rituksi-
mab, tocilizumab, abatacept biyolojik DMARD’lar veya hedefe
yönelik sentetik DMARD’lar öncesinde hastalar›n HBV aç›s›n-
dan kapsaml› olarak de¤erlendirilmeleri gerekir. Bu amaçla Tür-
kiye Romatoloji Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan ve 2015 y›l›nda

derne¤imizin dergisinde yer alan “Romatolojik hastalarda biyolo-
jik ilaç kullan›m› öncesi (viral) hepatit tarama k›lavuzu” bafll›kl›
makalede belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi önerilir.[1]

HBV virüsü ile karfl›laflmam›fl veya ba¤›fl›kl›k kazanmam›fl olanla-
r›n HBV için afl›lanmas›, HBV aktivasyon riski olanlar› ise güçlü
antiviral ilaçlar ile profilaksiye al›nmas› gerekmektedir. 

E¤er rituksimab verilecek ise tüm hastalara, rituksimab d›fl› gi-
bi biyolojik ilaçlar verilecek ise yüksek risk grubundaki hastala-
ra HCV taramas› yap›lmal›d›r. 

Hedefe yönelik sentetik bir DMARD olan tofacitinib için Vari-
cella Zoster Virüs infeksiyon s›kl›¤›nda art›fl rapor edilmifltir.
Risk özellikle Uzakdo¤u toplumlar›nda belirgindir. Bu nedenle
kullan›m› s›ras›nda olas› Varicella Zoster Virüs enfeksiyonlar›
aç›s›ndan dikkatli olunmal›d›r.
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KÖ-06 [16:50–17:10]

Glukokortikoidlerin ak›lc› kullan›m› ve yenilikler
Muhammet Ç›nar

Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi GülhaneT›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, Ankara

Glukokortikoid (GK)’ler romatizmal ve romatizma d›fl› pek çok
hastal›¤›n tedavisinde çok genifl kullan›ma sahip ilaçlard›r.
Romatoloji alan›nda; hastal›k semptom ve bulgular›n› azaltmak,
hastal›¤› tedavi etmek, immünsüpresyon/immünmodülasyon ve
romatoid artritte (RA) de hastal›k modifiye edici etkileri bafll›ca
kullan›m alanlar›n› oluflturur. 

GK’ler birbiriyle kaynaflm›fl dört halkadan oluflmufl karbon is-
keletli lipitlerdir. Adrenal bezlerde adrenokortikotropik hor-
mon (ACTH) kontrolü alt›nda kolesterolden sentezlenirler.
Deflazakort gibi sentetik GK’ler ise mineralokortikoid etkileri
azalt›lm›fl, buna karfl›n GK etkileri güçlendirilmifl kortizon tü-
revleridir. 

GK’ler etkilerini genomik ve genomik olmayan mekanizmalar
ile gösterirler. Anti-inflamatuvar etkilerin ço¤u genomik meka-
nizmalar ile gerçekleflir. 

Hastalar ve hekimler aras›nda yayg›n olan GK tedavi korkusu
ve GK fobisi önemli bir sorundur. Bunca yeni geliflmeye karfl›n
t›pta GK’lerin yerini alabilecek bir ilaç henüz bulunamam›flt›r.
GK tedavisi mutlak gerekli ise gerçek bir kontrendikasyonunun
olmad›¤› söylenebilir. Bu nedenle ak›lc› kullan›m ve baz› ön-
lemler ile GK yan etkilerinin ço¤u engellenebilir. Bir tarafta
kronik inflamasyonun ve GK'lerin istenmeyen etkileri, di¤er ta-
rafta GK'lerin sa¤layaca¤› olumlu etkiler dikkate al›nd›¤›nda
GK tedavi ‘‘iki ucu keskin bir b›çak’’ gibidir. GK tedavi öncesi
hastalar diyabet, glukoz intolerans›, kardiyovasküler hastal›k,
peptik ülser hastal›¤›, tekrarlayan enfeksiyonlar, immünosüp-
resyon, glokom ve osteoporoz gibi komorbiditeler aç›s›ndan
de¤erlendirilmeli ve bu komorbiditeleri olan hastalar risk/fayda
oran›n› yönetmek için tedavi s›ras›nda s›k› kontrol edilmelidir. 
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GK tedavi yan etkilerinin ço¤u tedavi dozu, tedavi süresi ve bö-
lünmüfl tedavi ile iliflkilidir. Verilecek doz için kullanma endikas-
yonu yan›nda hastal›¤›n fliddeti, hastan›n yafl›, vücut a¤›rl›¤› ve efl-
lik eden hastal›klar gibi faktörler göz önüne al›nmal›d›r. ‹stenen
tedavi yan›t›n› elde etmek için yetersiz tedavi riskini de göz önü-
ne alarak en uygun bafllang›ç dozu seçilmelidir. GK’ler uygun en-
dikasyonlarda sistemik (oral, intravenöz ve intramusküler) ve lo-
kal (intra-artiküler, tendon k›l›f› içine, bursa içine ve entezis böl-
gelerine) olarak kullan›labilir. Hasta a¤›zdan alabiliyorsa GK’ler
oral olarak verilmelidir. A¤›zdan alabilen hastalarda parenteral
tedavinin oral tedaviye bir üstünlü¤ü gösterilmemifltir. 

GK tedavisi endikasyona göre; düflük doz (≤7.5 mg/gün predni-
zon), orta doz (>7.5 mg/gün; ≤30 mg/gün prednizon), yüksek doz
(>30 mg/gün; ≤100 mg/gün prednizon), çok yüksek doz (>100
mg/gün prednizon) ve pulse tedavi (250 mg’dan fazla prednizon
ve eflde¤eri dozun bir veya birkaç gün verilmesi) fleklinde belirle-
nebilir. GK tedavinin gereklili¤i devam etti¤i sürece al›nan yan›t,
tedavi yetersizli¤i ve geliflen yan etkiler dikkate al›narak belli ara-
l›klar ile tedavi dozu ayarlamalar› yap›lmal›d›r. GK tedavi alt›nda
geliflebilecek olas› adrenal süpresyon dikkate al›nmal›d›r. Tek
doz uygulama tercih edilir ise ACTH bask›lanmas›n›n olmamas›
için ACTH düzeyinin maksimum oldu¤u sabah erken saatlerde
GK’lerin verilmesi önerilir. ‹ki günlük idame dozunun her 48 sa-
atte bir sabahlar› bir defada verilmesi alternans uygulama olarak
bilinir ve adrenal düzenleme mekanizmas› için daha da koruyucu
oldu¤u bilinmektedir. Günde 2 kez kullan›m parçal› doz (sirkadi-
yen) uygulama olarak adland›r›l›r. Dozun 2/3’ü sabah 08:00’de
1/3’ü 15:00 veya 16:00’da verilir. Bu uygulama flekli ile istenme-
yen ACTH bask›lanmas›n›n önüne geçilebilir ve gün içi ritmik
sal›n›m› taklit eden bir profil oluflturulur. 

Yavafl sal›n›ml› GK’ler yeni GK tedavi seçenekleri aras›nda yer
alacak gibi görünmektedir. RA’l› hastalarda etkinli¤i ve güven-
li¤i gösterilmifltir. RA’da hastal›¤›n bir sirkadiyen ritminin ol-
du¤u ileri sürülmektedir. RA’da gece 02:00’da proinflamatuvar
sitokinlerde (özellikle IL-6’da) art›fl›n bafllad›¤› ve sabah saat
08:00’da maksimum düzeye ulaflt›¤› gösterilmifl ve sabah tutuk-
lu¤u gibi hastal›k semptomlar›n›n sabahlar› daha fazla görülme-
si bununla iliflkilendirilmifltir. Yavafl sal›n›ml› GK’ler akflam sa-
at 22:00’da uyguland›¤›nda gece 02:00’daki proinflamatuvar si-
tokinlerin sal›n›m›n› kontrol ederek RA’da inflamasyonu ve sa-
bah semptomlar›n› h›zl› sal›n›ml› sabah uygulanan GK’lere gö-
re daha iyi kontrol etti¤i gösterilmifltir. 

GK tedavi baflland›ktan sonra doz azaltma zaman› hastan›n kli-
nik cevab›na, akut faz yan›t›na ve yan etkilere göre belirlenir.
GK dozu klinik yan›ta göre yavafl olarak azalt›lmal› ve GK’ler
ani kesilmemelidir. GK dozunun h›zl› azalt›lmas› hastal›¤›n
alevlenmesine neden olabilir. Bu durumda bir önceki GK dozu-
na veya mevcut dozun biraz üzerine ç›k›lmas› önerilir. Uygula-
ma zaman› ve uygulama flekli de¤iflikli¤inin yan›nda dozu müm-
kün oldu¤unca düflük düzeyde tutabilmek için adjuvan anti-inf-
lamatuvar ve immünsüpresif ilaç tedavisi bir yöntem olabilir. 
GK'lerin kesilmesi sonras› dikkat edilmesi gerekli iki önemli
nokta; hastal›¤›n tekrar alevlenmesi ve adrenal yetmezlik gelifl-
mesidir. Herhangi bir dozda 3 haftadan k›sa süreli veya <5
mg/gün’den düflük dozda prednizolon veya eflde¤eri GK kulla-
nanlarda genellikle hipotalamo-pitüiter-adrenal (HPA) aks bas-
k›lanmaz. Bu hastalarda HPA aks›n test edilmesine gerek yok-

tur. Ancak 3 haftadan uzun süreli veya 20 mg/gün’den fazla
prednizolon veya eflde¤eri GK alanlarda ve klinik olarak Cus-
hing sendromu geliflenlerde HPA aks bask›lanabilir. Genel ola-
rak 3 haftadan uzun süre 7,5 mg ve üzeri prednizolon veya efl-
de¤eri steroid alanlarda ilac›n aniden kesilmemesi ve cerrahi gi-
bi akut stres durumlar›nda da dozun 3 gün artt›r›lmas› önerilir.
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KÖ-07 [17:10–17:30]

‹mmunsupresif tedavilerin ak›lc› kullan›m›
Metin Özgen 

Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Romatoloji Bilim Dal›, Samsun

Ak›lc› ilaç kullan›m›; 1985 y›l›nda, Nairobi’de Dünya Sa¤l›k
Örgütü (DSÖ) taraf›ndan; kiflilerin klinik bulgular›na ve birey-
sel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda, en dü-
flük maliyette ve kolayca ulaflabilmeleri olarak tan›mlanm›flt›r.
Bu ba¤lamda, ak›lc› ilaç kullan›m›n›n ilkeleri; belirlenen do¤ru
ilac›n, do¤ru miktarda, do¤ru uygulama yoluyla, do¤ru zaman-
lamayla, yeterli bilgilendirme yap›larak ve maliyet uygunlu¤u
da dikkate al›narak kullan›lmas› olarak belirtilmektedir. Ak›lc›
olmayan ilaç kullan›m› hospitalizasyon, morbidite, mortalite ve
maliyet art›fl›na neden olmaktad›r.

Romatizmal hastal›klar›n tedavisinde kullan›lan immunsupresif
tedaviler do¤ru kullan›mda morbidite ve mortaliteyi belirgin ola-
rak azaltmaktad›r. Hatta bu konuda, t›bb›n di¤er alanlar›nda kul-
lan›lan pek çok tedaviye göre belirgin üstünlük sergilemektedirler.
Di¤er taraftan, immunsupresif ilaçlar da bir tak›m ciddi ve önem-
li yan etkilere sahiptirler. Baflta enfeksiyon riskinde art›fl olmak
üzere organ toksisiteleri, ilaç etkileflimleri, yara iyileflmesinde ge-
cikme gibi pek çok yan etkilere neden olabilmektedirler.
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‹mmunsupresif tedavilerin ak›lc› kullan›m› tan› sonras› uygun
ilaç seçimi ile bafllar. Uygun ilaç seçimi için prognoz tayini, has-
tal›k aktivite ve kronositesi belirlenmelidir. Güncel tedavi k›la-
vuzlar›n›n ›fl›¤›nda, hastan›n al›flkanl›k, fizyolojik ve komorbid
durumlar›n›n gözden geçirilmesi, verilecek tedaviler ile bekle-
nen faydan›n ve olas› yan etkileri de¤erlendirilmelidir. Ek ola-
rak, hasta beklentilerinin iyi anlafl›lmas›, verilecek tedavi yönte-
minin uygulama flekli ve olas› riskler aç›s›ndan hastan›n yeterin-
ce bilgilendirilmesi de ak›lc› ilaç kullan›m›n gere¤idir.

‹mmunsupresif tedaviler halihaz›rda romatizmal hastal›klar›n te-
davisinde kullan›lan en önemli araçlard›r. Bu grup ilaçlar›n ortak
özelli¤i ise -immun sistemin bask›lanmas› ile iliflkili olarak- enfek-
siyon riskinde art›flt›r. Bu durum ifl gücü kayb› ve hospitalizasyona
ek olarak ciddi morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Bu
nedenle, enfeksiyon riskinin azalt›lmas› (örnek: afl›lama) ve enfek-
siyon geliflti¤inde ise komplikasyon riskini azaltabilecek (Örnek:
immunsupresif tedavinin kesilmesi) uygulamalar yap›lmal›d›r.

Sonuç olarak, immunsupresif tedavilerin ak›lc› kullan›m› ile
hastal›klar›n progresyonu daha iyi önlenebilece¤i gibi tedavi
iliflkili morbidite ve mortalitede azalma ve kaynaklar›n gereksiz
tüketilmesinin önüne geçilebilinir.
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Bifosfonatlar›n ak›lc› kullan›m›
Nurdan Gül 
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Osteoporoz düflük kemik kitlesi ve kemik dokusunun mikromi-
marisinde bozulma ile karakterize, sonuçta kemik k›r›lganl›¤›nda
art›fla yol açan, ilerleyici, sistemik bir hastal›kt›r. Eriflkin kad›nla-
r›n üçte birinde, erkeklerin ise beflte birinde hayatlar› boyunca bir
ya da daha fazla frajilite k›r›¤› oluflmaktad›r. Osteoporoz tedavi-
sinde k›r›k oluflumunu önlemek amac›yla ilk seçenek olarak, ke-
mik rezorbsiyonunu önleyen bifosfonatlar kullan›lmaktad›r. 

Alendronat ve risedronat oral olarak kullan›l›rlar. ‹bandronat›n
oral ve parenteral, zoledronik asitin ise sadece parenteral formu
mevcuttur. Genel olarak de¤erlendirildi¤inde bifosfonatlar verteb-
ra, vertebra d›fl› ve femur k›r›klar›n› önlemede etkilidir, ancak iban-
dronat›n sadece vertebra k›r›klar›n› önleyici etkisi gösterilmifltir.

Oral bifosfonatlar özofagus ve mide erozyonlar›na yol açabil-
mesi nedeniyle, özofagusun boflalmas›n› geciktiren striktür ya
da akalazya gibi anomalileri olan veya yata¤a ba¤›ml› hastalarda
kontrendikedirler. 

Di¤er nadir bir yan etki özellikle parenteral kullan›m sonras›n-
da görülen çene osteonekrozudur. Oral bifosfonatlarla da nadi-
ren bu yan etki görülebilir. Bu nedenle tedavi öncesinde hasta-
lar›n difl hekimi taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve invazif dental
ifllemlerin tedavi öncesi yap›lmas› uygundur. 

Bifosfonatlar›n parenteral yolla ilk kullan›m›ndan 24–72 saat
kadar sonra grip benzeri bir tablo görülmektedir. Parasetamol
veya nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ile semptomatik tedavi
yap›lmas› önerilir. 

Özellikle uzun süreli bifosfonat kullan›m› sonras› atipik femur
k›r›klar› gözlenebilir. K›r›k subtrokanterik bölgede ve genellik-
le bilateraldir. 

Bifosfonatlar›n gebelikte, laktasyonda, hipokalsemi varl›¤›nda,
bifosfonatlara karfl› hipersensitivitesi olanlarda ve a¤›r böbrek
yetersizli¤i tablosunda kullan›m› kontrendikedir. 

Bifosfonat tedavisi öncesinde 25-OH-D vitamini düzeylerinin
de¤erlendirilmesi tedavinin etkinli¤i aç›s›ndan önemlidir. Glu-
kokortikoid tedavi alan hastalarda D vitamini replasman dozu
ihtiyac› normalden 2–3 kat fazla olabilir.

Bifosfonatlar›n uygun kullan›m süresi ile ilgili yeterli veri yok-
tur. Oral tedavi alan hastalarda 5 y›l sonra, parenteral bifosfo-
nat kullanan hastalarda üçüncü y›l›n sonunda tedavinin devam›
aç›s›ndan de¤erlendirme yap›lmas› önerilir. Yüksek riskli hasta
grubu tedavinin devam›ndan fayda görebilir. 

Üç aydan fazla ≥7.5 mg/gün prednizolon kullan›m› ya da bafllang›ç-
ta ≥30 mg/gün prednizolon kullan›m› (kümülatif doz >5 g) oste-
oporoz riskini art›r›r. K›r›k oluflumunu önlemek amac›yla orta-yük-
sek riskli gruba oral bifosfonatlar ilk seçenek olarak önerilmektedir. 

10 Mart 2018, Cumartesi

KÖ-09 [08:30–09:00]

Standart tedaviye dirençli sistemik vaskülitler - 
ANCA iliflkili vaskülitler
Kenan Aksu

Ege Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji
Bilim Dal›, ‹zmir

Anti nötrofilik sitoplazmik antikor iliflkili (A‹V) tüm primer sis-
temik vaskülitler içinde di¤erlerine göre mortalite ve morbidite
oranlar›n›n yüksekli¤i ile dikkati çeken vaskülitlerdir. Aktif A‹V’li
olgularda, remisyon indüksiyonu sa¤lamak için, s›kl›kla yük-
sek/pulse glukokortikoid, siklofosfamid, rituksimab ve h›zl› iler-
leyen, a¤›r organ yetmezlikli hastalarda plazmaferez gibi tedavi
seçenekleri kullan›l›rken, idame tedavide azatioprin, mikofenolat
mofetil, metotreksat, leflunomid gibi seçenekler kullan›lmakta-
d›r. B hücreleri üzerinden etkisini gösteren rituksimab A‹V teda-
visinde önemli bir bofllu¤u doldurmufltur. Rituksimab hem re-
misyon indüksiyon hem idame tedavide de kullan›labilir. S›n›rl›,
böbrek yetmezli¤i olmayan hastalarda remisyon indüksiyonu ve
idame tedavi için metotreksat kullan›labilir. Öte yandan, A‹V’ler-
de, böbrek yetmezli¤i gibi hastal›¤›n yapt›¤›, ya da tedavi iliflkili
enfeksiyon, osteoporoz, osteonekroz gibi hasarlar da görülebilir
ve hastalar›n tedavi yönetiminde bu noktalar›n gözönünde bu-
lundurulmas› gerekmektedir. Geriatrik ve gebe A‹V olgular çok
daha dikkatli ele al›nmal› ve yönetilmelidir. Mortalite ve morbi-
dite oranlar›n› azaltmak için, standart tedaviye dirençli, seçilmifl
A‹V’li hastalarda, intravenöz immunglobulin, rituksimab, inflik-
simab vemikofenolat mofetil kullan›labilir.
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KÖ-10 [09:00–09:30]

Büyük damarlar› tutan vaskülitler
Fatma Alibaz Öner 

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Dev hücreli arterit (DHA) ve Takayasu Arteriti (TAK) büyük
çapl› arterleri tutan granulomatöz vaskülitlerdir. TAK’da daha
çok aorta ve dallar›n› tutulurken, DHA’de daha çok eksternal
karotid arterin ekstakraniyal dallar› tutulur. TAK genelde 40
yafl alt› kad›nlarda görülürken, DHA ileri yaflta eriflkinlerde gö-
rülür. Her iki hastal›kta da kortikosteroidler hala temel tedavi
ajan›d›r.B üyük damar vaskülitlerinde biyolojik tedavilerin rolü
giderek artmaktad›r. TNF inhibitörleri TAK’de refrakter vaka-
larda etkili gibi gözükürken, DHA’de faydas› çok s›n›rl›d›r.
Abatacept ile yap›lan kontrollü çal›flmada DHA tedavisinde fay-
dal› olabilir gözükmekle beraber, TAK’da ek faydas› saptanma-
m›flt›r. DHA tedavisinde tociluzumabla yap›lan randomize kon-
trollü çal›flmada, tociluzumab›n plaseboya k›yasla anlaml› stero-
id düflürürücü etkisi ve steroidsiz remisyon elde etti¤i saptan-
m›flt›r. Gözlemsel çal›flmalarda tociluzumab refrakter TAK has-
talar›nda da etkin gözükmektedir. Ustekinumab, rituximab gibi
çeflitli ajanlar›n, vaka veya küçük serilerde faydal› olabilece¤i
bildirilmifltir. Büyük damar vaskülitlerinin tedavisinde biyolojik
ajanlara ilgi gittikçe artmaktad›r. Ancak bu ajanlar›n etkinli¤i-
nin yan› s›ra güvenlik ve uzun dönem sonuçlar› hakk›nda çal›fl-
malara ihtiyaç vard›r.

KÖ-11 [11:00–11:30]

Raynaud fenomeni ve dijital iskemide güncel tedavi
Yasemin Yalç›nkaya 

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Raynaud fenomeni (Rf) ve fliddetli dijital iskemi sonucu oluflan
dijital ülserler (DÜ), tüm ba¤doku hastal›klar›nda görülebilmek-
le birlikte, en s›k sistemik skleroz (SSk) seyrinde görülen vaskü-
lopati bulgular›ndand›r. Enfeksiyon, gangren ve amputasyon gi-
bi komplikasyonlar› nedeni ile disabilite, hastaneye yat›fl ve kötü
sa¤kal›mla iliflkili oldu¤u gösterilmifltir.[1–3] Bu nedenle özellikle
SSk zemininde geliflen periferik vaskülopati, son y›llarda çok
araflt›r›lan ve belirli aral›klarla güncellenen tedavi algoritmi olan
bir hastal›k bulgusudur. Rf ve DÜ tedavisinde, temel olarak ko-
ruyucu önlemler ve farkl› yolaklar› hedef alan vazodilatör tedavi-
ler kullan›lmaktad›r. Kalsiyum kanal blokerleri baflta olmak üze-
re 1. basamak vazodilatörlere dirençli vakalarda;fosfodiesteraz in-
hibitörleri, prostanoidler ve endotelin reseptör antagonistleri gi-
bi üst basamak vazodilatörler devreye girmektedir.[4–6] Vazodila-
tör tedaviye dirençli vakalarda çal›flmalar devam etmektedir.
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KÖ-12 [16:30–17:00]

Biyobenzer ilaçlarda güvenlilik
Aflk›n Atefl

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 
Romatoloji Bilim Dal›, Ankara

Biyobenzer üretiminde önemli bir nokta güvenliktir. Referans
ürüne benzer güvenlik profiline sahip biyobenzer üretimi, komp-
leks moleküler yap›s›na ve üretim sürecine ba¤l› olarak zordur.
Ayr›ca biyolojik ürünün moleküler yap›s› formülasyon, paketle-
me ve saklamadaki de¤iflikliklerden etkilenmektedir. Güvenlik
sorunlar›; immünojenisite, hipersensitivite reaksiyonlar› ve di¤er
artm›fl yan etki olaylar› riskini içerir. Güvenlik de¤erlendirmele-
ri referans ürün ve biyobenzerlerinin karfl›laflt›r›labilmesini sa¤la-
yacak yeterli hasta verileri içermelidir. Özellikle orijinal ürün ve
biyobenzerlerininimmunojenitelerinde; her düzeyde antikor ya-
p›s›n›n çevirim sonras› modifikasyonunda olas› farkl›l›klar›n im-
münojenisite modellerini etkileyebilece¤i konusunda endifle
mevcuttur. EMA güvenlik veya etkinlikte klinik anlaml› farkl›l›¤a
yol açan immünojenitedeki farkl›l›klara odaklan›lmas›n› öner-
mektedir. ‹laveten immunojenisitenin izlenmesi ve klinik aktivite
ile ba¤lant›s› pazarlama sonras› farmakovijilans›nönemli bir bile-
flenidir. Biyolojik ürünler üretim sürecinde de¤iflikliklerin bir so-
nucu olarak zaman içinde de¤iflir. Bu durum hem biyobenzerler
hem de orijinal ürünler için geçerlidir. Avrupa Kamu De¤erlen-
dirme raporlar›na göre orijinal monoklonal antikorlar›n (mAbs)
üretim de¤iflikliklerinin çeflidini araflt›ran bir çal›flman›n sonuçla-
r›na göre EMA taraf›ndan yetkilendirilmifl 404 tane üretim de¤i-
flikli¤ini rapor etti. Bunlar›n 22 tanesi yüksek risk, 286’› orta risk
ve 96’› düflük riskli üretim de¤iflikli¤iydi. EMA mAbs’lar›n süreç
de¤ifliklikleri konusunda önemli bir tecrübeye sahip olsa da, bi-
yobenzerler kullan›labilir hale geldikten sonra biyobenzer üreti-
cilerinin farmakovijilans veya risk yönetimi planlar›n› potansiyel
ürün risklerini proaktif olarak belirlemek için uygulamalar›n› is-
temektedir.

EMA ve FDA biyobenzerler için sat›fla sunulduktan sonra göze-
tim (farmakovijilans) gereksinimini vurgulamaktad›r. ‹stenmeyen
olay raporlar› mümkün oldu¤unca çok bilgi içermelidir; spesifik
arac›,olay türünü ve oluflumunu belirlemelidir. Referans ve biyo-
benzer ürünler aras›nda de¤iflim sonras›nda ortaya ç›kan olayla-
r›nbelgelendirilmesi özellikle önemlidir. Referans ve biyobenzer
ajanlar aras›nda ay›r›m yapabilmek de çok önemlidir ki (istenme-
yen olay›n do¤ru t›bbi ürünle iliflkilendirilmesi), bu noktada biyo-
benzerürünlerin isimlendirilmesine iliflkin sorunlar ortaya ç›k-
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maktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü hekimlerin ve düzenleyici otori-
telerin aktif maddeyi kolayca tan›yabilmelerine yard›mc› olmak
amac›yla standart uluslararas› tescilsiz isimlendirme (non-prop-
rietary name; INN) sistemini biyobenzerler için kullan›lmas›n›
ilk kez önermifltir. Bu yaklafl›m Avrupa’da kullan›lmaktad›r, böy-
lece bir biyobenzer referans ürüne ayn› olacak flekilde tasarlan-
m›flt›r ve farkl› bir INN’i yoktur. Aksine FDA rehberi biyoben-
zer ürünlerin referans üründen ay›rt edecek dört harflik sonek
içeren kendine özgü isme sahip olmas› gerekti¤ini bildirir. Etkin
izlem ve farmakovijilans için isimlendirme sürecinde global uyu-
mun sa¤lanmas›çok önemlidir. Klinisyenlere ve hastalara biyo-
benzerlerin ayn› oldu¤u vurgulansa da ayn› ad› kullanma politi-
kas› izlenebilirlik için zorluklara neden olacakt›r. Hem ürün hem
de seri imalat bilgisinin belirlendi¤i (marka ad›) tutarl› farmako-
vijilans sistemlerine ihtiyaç vard›r, ayn› zamanda maruz kalma
detaylar›n›n ilgili farmakovijilans programlar›na tranferi gerekli-
dir. Buna göre Avrupa yasalar› advers ilaç reaksiyonlar›n›n tüm
raporlar› için marka ad› ve parti numaras› ayn› zamanda INN’i
belirleyen tüm uygun önlemlerin mutlaka al›nmas›n› ister.

Az say›da olsa da bugüne kadar yap›lm›fl de¤iflim çal›flmalar›, refe-
rans ürünler ve biyobenzerler aras›nda de¤iflim yap›ld›¤›nda tu-
tarl› etkinlik ve güvenli¤in sa¤lanabilece¤ini gösterdi. Daha
önemlisi gerçek dünya tecrübesi proaktif flekilde pazarlama son-
ras› çal›flmalarla topland› (NOR-SWITCH çal›flmas› dahil). Has-
ta kay›tlar› biyobenzerlere iliflkin bilgilerimize katk›da bulunacak
ve klinik uygulamada bu ürünlerin kullan›m›na olan güveni daha
da artt›rabilir. Daha fazla biyobenzer kullan›ma girdikçe de¤iflim
ve de¤ifltirilebilirlik gibi önemli konularda sorular daha karmafl›k
hale gelmektedir. Gelecekte klinik uygulamada çoklu de¤iflime
nas›l yaklafl›laca¤› önemli bir konu olacakt›r.

KÖ-13 [17:00–17:30]

Biyobenzer ilaçlar – TRD önerileri
Ediz Dalk›l›ç

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Tan›m

Biyobenzer (BB) ürünler;orijinal (referans) ürünün patent süresi
dolduktan sonra üretilen orijinal biyoteknolojik ürünlerin versi-
yonudur.

Gerçek biyobenzer, aminoasit dizisi birebir ayn› olan, katlanma
farkl›l›¤› olmayan, benzer ortamda üretilen, post-translasyonel
modifikasyonlara ba¤l› farkl›l›klar›n olabilece¤i büyük molekül-

lerdir.Güvenlik, safl›k ve etkinlik aç›s›ndan referans üründen kli-
nik olarak anlaml› farkl›l›k yoktur. BB’in kalite özellikleri, biyo-
lojik aktivitesi, güvenlik ve etkinlik aç›s›ndan referans t›bbi ürüne
benzerli¤i kapsaml› karfl›laflt›r›labilirlik çal›flmalar› ile kan›tlan-
mal›d›r. 

‹simlendirme

BB ürünlere uluslararas› genel isim (INN: International Non-
proprietary Name) verilmesi tart›flmal›d›r. ‹lac›n etkin izlemi ve
farmakovijilans verileri için marka ad›, parti numaras› ve INN efl
zamanl› raporlanmal›d›r. Birinci bileflen INN, ikinci bileflen ras-
gele belirlenen 4 harften oluflacak özgün tan›mlama kodu fleklin-
deki iki bileflenli isimlendirme sistemi, takip ve global uyumun
sa¤lanmas› aç›s›ndan da önemlidir. 

De¤ifltirilebilirlik

Biyolojiklerde biyojenerik kavram› yoktur. ‹laçlar›n otomatik de¤i-
flimi kabul edilemez, e¤er klinik çal›flmalar ürünlerin de¤ifltirilme-
sine olanak sa¤l›yorsa ilaç de¤iflim karar› hekime aittir. Eczanede
de¤ifliklik yap›lamaz.Bu durum yan etki takibi aç›s›ndan da önem-
lidir. Güvenlik verilerinin oluflabilmesi için hekim d›fl›nda otoma-
tik ikame yap›lamaz. Hekim BB de¤ifliklik yap›lmas›na karar verdi-
¤inde, etkinli¤in ve güvenli¤in gösterilebildi¤ien az birendikasyon-
da faz III çal›flmas› bulunan BB ilac› tercih etmek zorundad›r.

Prospektüs bilgisinde orijinal ürün, BB ürün fark› belirtilmelidir.
Prospektüse BB ile ilgili yan etkiler ayr› yaz›lmal› veya orijinal ila-
c›n çal›flmas›ndan yararlan›ld›¤› aç›kça belirtilmelidir.

Ekstrapolasyon

Ekstrapolasyon kavram›, bir BB klinik olarak test edilerek onay
alm›fl tedavi endikasyonundan elde edilen etkinlik ve güvenlik ve-
rilerinin, lisansl› referans ürünün di¤er endikasyonlar›na geniflle-
tildi¤i düzenleyici ve bilimsel bir süreçtir. Ekstrapolasyon ile re-
ferans ürünün onayl› oldu¤u tüm endikasyonlarda BB ürünün li-
sanslanmas› mümkün olmaktad›r. 

Etkinlik ve güvenlik verilerinin di¤er endikasyonlaraekstrapolas-
yonu ancak karfl›laflt›r›labilirlik çal›flmalar›ndan elde edilen kan›t-
lara dayan›larak yeterli gerekçe varl›¤›nda mümkündür. E¤er
karfl›laflt›r›labilirlik aç›s›ndan önemli kan›tlar farmakodinamik te-
melli ve istenen endikasyonlar farkl› etki mekanizmas› ile ilgiliy-
se (veya belirsizlik varsa) o zaman baflvurular istenen tüm klinik
endikasyonlaraekstrapolasyonu destekleyecek uygun verileri sa¤-
lamal›d›r. Baflvurular literatürün kapsaml› tart›flmas› ile ekstrapo-
lasyonu desteklemelidir.
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PS-01

DMARD tedavisine dirençli romatoid artritli bir hastada
tofasitinib tedavisi sonras› geliflen derin anemi ve 
lenfopeni

Kubilay fiahin, Kürflat Dal, Oktay Bulur, Oktay Ünsal, 
Derun Taner Ertu¤rul

SBÜ Keçiören E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

Romatoloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Tofasitinib, romatoid artrit (RA) tedavisinde etkin olarak
kullan›lan, hedefe yönelik sentetik DMARD s›n›f›n›n ilk ve tek
üyesidir. Januz kinaz (JAK) 1 ve 3 inhibisyonu yaparak etkili olur.
Tofasitinib ile ilgili baz› çal›flmalarda JAK 2 inhibisyonuna ba¤l›
hemoglobin ve lökosit gibi kan parametrelerinde de¤ifliklikler
gözlenmifltir. Bizde tofasitinib tedavisi sonras›nda derin anemi ve
lenfopeni geliflen DMARD tedavisine dirençli RA hastam›z› sun-
may› amaçlad›k.

Olgu: 52 yafl›nda erkek hasta seropozitif RA tan›s› ile takipliydi.
Yaklafl›k 30 y›ld›r RA tan›s› mevcuttu. Arava 20 mg 1x1, Salazop-
yrin 2×2, Plaquenil 2×1 ve Prednol 6 mg/gün kullanmas›na ra¤-
men klinik olarak aktif olan hastan›n DAS28 skoru 5.89 idi. Has-
taya gerekli taramalar yap›larak tofasitinib bafllanmas› planland›.
Hastan›n tedavi öncesinde CRP: 2.6 mg/dL, sedimentasyon
(ESH): 55 mm/saat, Hb: 13.4 g/dL, lökosit: 9670/mm3 ve biyo-
kimyasal de¤erleri normaldi. Hastaya 09.11.2017 tarihinde tofasi-
tinib 2×5 mg baflland› ve 2 hafta sonra kontrole ça¤r›ld›. Ancak
hasta 25.12.2017 tarihinde kontrole geldi. ‹fl yo¤unlu¤u ve kendi-
ni iyi hissetti¤i için kontrole geç geldi¤ini ifade etti. Halsizli¤i d›-
fl›nda yak›nmas› yoktu. Hastan›n tetkiklerinde CRP: 0.8 mg/dL,
ESH: 10 mm/saat, lökosit: 3140/mm3, lenfosit:160/mm3, nötrofil:
2480/mm3 ve Hb: 7.89 g/dL saptand›. Hastan›n prednol tedavisi
8 mg’a ç›k›ld› ve di¤er tedavileri kesildi. 08.01.2018 tarihinde kon-
trole gelen hastan›n bak›lan CRP: 13.9 mg/dL, ESH: 67 mm/sa-
at, lökosit: 6200, Hb: 10.5 g/dl idi. Hastada 10 gündür ÜSYE
mevcuttu ve antibiyotik kullan›yordu. 17.01.2018 tarihindeki kon-
trolde ise lökosit: 8860/mm3, lenfosit: 1880/mm3, Hb: 12.8 g/dL,
CRP: 1.1 mg/dL ve ESH: 8 mm/saat saptand›. Hastan›n enfeksi-
yon bulgular› da düzelmiflti.

Sonuç: Tofasitinib kullanan hastalarda bafllang›ca göre 3 g/dL’den
daha fazla düflme veya 7 g/dL’nin alt›na inen hemoglobin düzeyi
hastalar›n %2.1 kadar›nda ve 500’ün alt›nda lenfopeni ise %1.2
oran›nda görülebilmektedir. Hastam›zda da tofasitinib tedavisi
sonras›nda belirgin anemi ve lökopeni geliflmifl, hasta ÜSYE geçir-
mifl ve tedavinin kesilmesi ile takipte hemogram de¤erleri tekrar
düzelmifltir. Hastam›z iki hafta sonra kontrole gelmesi gerekirken
yaklafl›k 1.5 ay sonra kontrole gelmifl ve erken dönemde hemoglo-
bin ve lökosit de¤erlerindeki düflmeyi saptamada geç kal›nm›flt›r.
Dolay›s›yla tofasitinib baflland›ktan sonra hastalar yak›n takip edil-
meli ve kontrole gelmelerinin önemi mutlaka vurgulanmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Tofasitinib, lenfopeni, anemi

PS-02

Hidroksiklorokine ba¤l› nadir bir yan etki: 
Hipoglisemi

Burcu Ya¤›z1, Belk›s Nihan Coflkun2, Canan Ersoy3, Yavuz Pehlivan1,
Ediz Dalk›l›ç1

1Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji

Bilim Dal›, Bursa; 2‹lker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi,

Romatoloji Servisi, Bursa; 3Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›

Anabilim Dal›, Endokrinoloji Bilim Dal›, Bursa

Amaç: Hidroksiklorokin (HCQ), romatoid artrit (RA), siste-
mik lupus eritematozus (SLE), Sjögren sendromu (SjS) dahil
romatolojik hastal›klar›n uzun süreli tedavisinde güvenle kulla-
n›labilen bir ilaçt›r. Hipoglisemi, antimalariyal terapinin nadir
görülen fakat iyi bilinen bir yan etkisidir. Burada, HCQ tedavi-
si alt›nda hipoglisemi geliflen RA ve Sjögren ile izledi¤imiz di-
yabetik olmayan bir hastay› sunmay› amaçlad›k.

Olgu: May›s 2011’de d›fl merkezde RA ve SjS tan›s› alan 68 ya-
fl›nda kad›n hasta, A¤ustos 2011’de poliklinik takibimize girdi.
Bafllanm›fl olan HCQ 200 mg ve metilprednizolon (MP) 4 mg
tedavisine devam edildi. Steroid dozu azalt›ld›¤›nda artrit geli-
flen hastan›n tedavisine Aral›k 2013’te metotreksat (MTX) 10
mg /hafta eklendi. Mart 2014’te hastan›n MP’si kesildi. Düzen-
li takiplerine devam eden hastan›n Aral›k 2017’de semptomatik
hipoglisemisi (glukoz: 60) geliflmesi üzerine yat›r›ld›¤› endokri-
noloji bölümünce etyolojiye yönelik yap›lan tetkiklerinde kara-
ci¤er yetmezli¤i, böbrek yetmezli¤i, enfeksiyöz durumlar, sep-
sis d›flland›. Hipofizer, süürenal yetmezlik ve otoimmün hipog-
lisemi aç›s›ndan yap›lan tetkikleri normal bulundu. Uzam›fl aç-
l›k testi ve mixed meal testi normal saptanan hastada endojen
insülin sal›n›m› ve reaktif hipoglisemi d›flland›. Abdomen ultra-
sonografisinde patoloji izlenmedi. HCQ kesilince semptomlar›
gerileyen hastada mevcut tablo HCQ’ya ba¤land›.

Sonuç: HCQ’ya ba¤l› hipogliseminin mekanizmas› net olarak
anlafl›lamasa da, edinilen bilgiler yap›sal olarak benzer bir mo-
lekül olan klorokin çal›flmalar›ndan gelmektedir. In vitro kan›t-
lar, antimalariyallerin insulin sal›n›m›n› art›rmas›ndan ziyade
hücre içi insülin y›k›m›n› azaltt›¤›n›, hücre içi insülin birikimi-
ni art›rd›¤›n›, insülin arac›l› glukoz tafl›nmas›n› uyard›¤›n› gös-
termifltir. HCQ’ya ba¤l› insulin gereksinimindeki azalma iki
hafta sonra ortaya ç›k›p etkisi alt› ay devam etmektedir. Litera-
türde bildirilen vakalarda da hipogliseminin ortaya ç›kmas› ilaç
baflland›ktan sonraki ilk alt› ayda olmufltur. Bizim vakam›z› il-
ginç hale getiren, hipogliseminin nadir görülen bir yan etki ol-
mas› yan›nda bu durumun yaklafl›k alt› sene sonra ortaya ç›km›fl
olmas›d›r.

Anahtar sözcükler: Hidroksiklorokin, hipoglisemi, nadir, sü-
re

Poster Sunumlar
(PS-01— PS-35)
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PS-03

Ankilozan spondilit tedavisinde biyolojik ilaç bafllanacak
hastada tiroid malignitesi

Serpil Ergülü Eflmen

Konya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Konya

Amaç: Gözlemsel çal›flmalarda tedavi iliflkili malignite riskinde ar-
t›fl gösterilememesine ra¤men anti-TNF tedavi öncesi prema-
lign/malign lezyon aç›s›ndan hastalar de¤erlendirilmektedir. Pre-
malign/malign lezyon taramas›nda ise potansiyel riskleri olan ma-
liyeti yüksek pek çok tetkik yap›labilmektedir. Anti-TNF öncesi
malign tiroid nodülü saptanan olgu sunuldu.
Olgu: 32 yafl›nda erkek hasta alt› y›ld›r olanankilozan spondilit ne-
deniyle sulfazalasin ile birlikte farkl› nonsteroid antiinflamatuar ilaç
(NSAID) kombinasyonu kullanmas›na ra¤men gerilemeyen a¤r›,
tutukluk ve hareket k›s›tl›l›¤› yak›nmas› ile baflvurdu. BASDAI: 7
olan hastan›n fizik muayenede sa¤ kalça fleksiyonu ve d›fl rotasyonu
range sonu k›s›tl›, servikal rotasyon 30 derecede her iki yöne k›s›tl›,
torakal omurga hareketleri k›s›tl›, lomber öne fleksiyon 70 derecede
k›s›tl› idi. Hastan›n laboratuar tetkiklerinde CRP: 30.9 mg/l, sedi-
mantasyon: 52 mm/saat idi. Sakroiliak eklem grafisinde sa¤ grade 4,
sol grade 3 sakroiliit ile uyumlu idi. NSAID ra¤men hastal›k aktivi-
tesinin yüksek olmas› nedeniyle anti-tnf tedavi bafllanmas› planlan-
d›. Anti-TNF tedavi öncesi yap›lan tiroid USG’de tiroid sol lobda
büyü¤ü 3.5 mm çap›nda birkaç adet kalsifikasyon odaklar› içeren
izo-hipoekoik nodül izlendi. T‹AB önemi belirsiz atipi olarak de¤er-
lendirildi ve 1 ay sonra tekrar T‹AB yap›ld›. Sitoloji preparatlar›nda
atipik epitelyal hücrelerin oluflturdu¤u papiller yap›lar görüldü ve
malign sitoloji olarak de¤erlendirildi. Total tiroidektomi uyguland›. 
Tart›flma: Tiroid nodülleri, hasta taraf›ndan belirtildi¤inde,
rutin fizik muayene s›ras›nda ya da radyolojik bir prosedür s›ra-
s›nda saptanmaktad›r. Ultrasonografide kenarlar› düzensiz,
uzunlu¤u geniflli¤inden fazla olan, mikrokalsifikasyon ve santral
vaskülarite içeren, inkomplet halo olan, B-mod görüntülemede
“p›r›lt›” görünümü veren, hipoekoik, tek nodül varl›¤›nda ma-
li¤nite riski yüksektir. Nodül örnekleme için sonografik kriter-
leri karfl›l›yorsa ultrason k›lavuzlu¤unda T‹AB yap›lmal›d›r. 
Sonuç: Ant›-TNF tedavi öncesi premalign/malign lezyon tarama-
s› hastan›n yafl›na, aile öyküsüne ve risk faktörlerine göre yap›lma-
l›d›r. 30 yafl ve öncesinde tiroid nodülü olan hastalarda, nodül bo-
yutu >1 cm veya ultrasono¤rafide flüpheli bulgu varl›¤›nda T‹AB
yap›larak mali¤nite aç›s›ndan de¤erlendirilmesi önerilmektedir. Fi-
zik muayenede nodül saptanmayan hastalara anti-TNF tedavi ön-
cesi t‹roid ultrasonagrafisi yap›lmas›, maliyet ve zaman göz önüne
al›nd›¤›nda tart›flmal› hale gelmektedir.
Anahtar sözcükler: Ankilozan spondilit, tiroid malignitesi, tiroid
ultrasonografisi

PS-04

Golimumab tedavisi s›ras›nda geliflen akut lökoz vakas›

Hasan Gö¤ebakan1, Gizem Gümürdür2, Murat Fatih Sökmen3, 
Gözde Y›ld›r›m Çetin1

1Kahramanmarafl Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, Kahramanmarafl; 2Kahramanmarafl
Sütçü ‹mam Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rahabilitasyon 
Anabilim Dal›, Kahramanmarafl; 3Kahramanmarafl Sütçü ‹mam 
Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Kahramanmarafl

Amaç: Ankliozan spondilit (AS); aksiyel tutulumla giden etyoloji-
si bilinmeyen spondiloartritlerin en s›k görülen prototipik hastal›-
¤›d›r. Anti-TNF ajanlar AS’de NSA‹‹’dan sonra ikinci s›ra tedavi-
de kullan›lan ilaçlard›r. Ço¤u romatizmal hastal›klar ve baz› di¤er
inflamatuar hastal›klar›n tedavisinde kullan›lan anti-TNF ajanla-
r›n etkinli¤i kadar güvenilirli¤i de önemlidir. Hematolojik malig-
nensi, solid malignensi ve lenfoma ihtimalinin artt›rd›¤›na iliflkin
çal›flmalar vard›r. Hematolojik hastal›¤a sahip hastada anti TNF
tedavinin kullan›lmas›n›n lösemi için ek risk faktörü olup olmad›-
¤› bilinmiyor. Daha önce literatürde karfl›laflmad›¤›m›z golimu-
mab tedavisi s›ras›nda geliflen akut lökoz vakas›n› sunaca¤›z.

Olgu: 51 yafl›nda kad›n hasta yaklafl›k 15 y›l önce AS tan›s› konu-
lup, 2016 a¤ustos ay›na kadar NSA‹‹ ile remisyonda takip edilen
hastan›n flikayetlerinin artmas› üzerine golimumab tedavisi (ayda 1
kez 50 mg) bafllan›lan ve 2017 flubat ay›na kadar remisyonda olan
hasta, son 1 haftad›r fliddetli bel a¤r›s› ve son 1 ayda yaklafl›k 10 kg
kadar kilo kayb› flikayetiyle baflvurdu. Laboratuvar tetkiklerinde
CRP: 109, sedim: 29, kreatinin: 1, LDH: 982, hgb: 12.7, hct: 38.8,
BK: 15.800, PLT: 160.000 olan hasta da,solid tümör ve enfeksi-
yon hastal›klar› için gerekli tetkikler yap›l›p bu tan›lar d›fllan›ld›.
Takibinde 2000’lere kadar yükselen LDH, trombositopeni, anemi
ve nefes darl›¤› geliflen hastada akut iskemik olay tespit edilmedi.
Periferik yaymada atipik hücreler görülmesi üzerine kemik ili¤i bi-
yopsisi yap›ld›. Biyopside; kemik ili¤inde yer yer nekroz odaklar›,
matür myeloid ve eritrosit seri elemanlar›, megakaryosit say›s› be-
lirgin azalm›fl, diffüz interstisyel %100 oran›nda monoton eozino-
filik sitoplazmal›, blastik morfolojide atipik hücrelerden oluflan in-
filtrasyon izlendi. ‹mmünohistokimyasal çal›flmada blastik hücre-
lerde CD163, lizozim yayg›n pozitif, myeloperoksidaz, CD45,
CD34, CD117, TdT, CD138, MUM1, PGP9.5, CD11c, Kappa
ve Lambda negatif olup akut monositik/monoblastik lösemi olarak
raporland›. ‹ndüksiyon tedavisi bafllan›lan hastada takibinde geli-
flen serebrovasküler komplikasyon nedeniyle exitus oldu.

Sonuç: Anti TNF alfa ajanlar primer olarak AS olmak üzere bir
çok inflamatuar romatizmal hastal›klar›n tedavisinde kullan›lmak-
ta. Romatolojik hastal›¤›n seyri s›ras›nda, hematolojik malignensi-
ler hastal›¤›n kendisinden ya da ilaçlar›n etkisinden dolay› meyda-
na gelebilir. RA seyri s›ras›nda lenfoman›n insidans› artt›¤› iyi bi-
linmesine ra¤men, anti TNF ajanlar›n RA’de lenfoma insidans›
üzerine çeliflkili sonuçlar vard›r. AS’de akut lösemi insidans›n› art-
t›¤›n› gösteren bir veri yok. Etanercept, infliksimab ve adalimu-
mab kullan›m› s›ras›nda akut lösemi geliflmesi üzerine literatürde
vaka bildirimleri vard›r. Literatürde golimumab kullan›m› s›ras›n-
da geliflen akut lökoz vakas› bildirilmemifltir. Golimumab kullan›-
m› s›ras›nda klini¤imizde karfl›laflt›¤›m›z vakay› paylaflmak istedik.

Anahtar sözcükler: Ankilozan spondilit, golimumab, akut lökoz

PS-05

Efl zamanl› ankilozan spondilit tan›s› alan HLA-B27 
pozitif üç k›z kardefl

Mehmet Emin Derin1, ‹brahim Karada¤1, Ayfle Camc› Urhan1, 
Selcan Özek2, Mehtap fiahin3, Ali fiahin1

1Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, Sivas; 2Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi, 

‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Sivas; 3Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi,

T›bbi Biyokimya Anabilim Dal›, Sivas
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Amaç: A¤›rl›kl› olarak genç erkekleri etkileyen ve HLA-B27 ile
iliflkili bir hastal›k olan ankilozan spondilit (AS)’in etiyolojisi tam
olarak aç›¤a ç›kar›lamamas›na ra¤men monozigot ikizlerde artan
hastal›k prevelans› ve aile içinde en az %20 tekrarlama riski bire-
yin hastal›¤a duyarl›l›¤›nda genetik faktörlerin rolünü düflündür-
mektedir (Ingris Pela´ez-Ballestas et al, 2016). Biz de ileri yafllara
kadar tan› alamayan 3 kad›n kardefl hastay› paylaflmak istedik.

Olgu: S›ras›yla 49, 54 ve 62 yafllar›nda olan 3 kad›n ve kardefl olan
hasta poliklini¤imize bel, s›rt ve topuk a¤r›s› gibi benzer flikayet-
lerle ayn› anda baflvurdu. Al›nan öykülerde 3 hastan›n da daha ön-
ce d›fl merkezlere baflvurdu¤u ve fibromiyalji düflünülerek de¤iflik
tedaviler ald›¤› belirlendi. Ayr›nt›l› sorgulamada bel a¤r›lar›n›n
inflamatuvar özellikte oldu¤u, hastalar›n s›k oral aft geçirdi¤i ve en
küçük kardeflin 1 kez üveit ata¤› geçirdi¤i ö¤renildi. Yap›lan tetkik
ve grafilerde 3 kardeflte de grade 3 sakroileit ve topukta entezit
saptand›. ‹stenen HLA-B27 pozitif saptanan hastalara NSA‹D te-
davisi bafllanarak egzersiz önerildi. Kontrollerde flikayetleri gerile-
meyen 3 hastada da adalimumab tedavisine geçildi ve 3 ay sonraki
kontrollerde etkin yan›t al›nd›¤› görüldü.

Sonuç: AS daha çok genç yafllarda ve erkeklerde daha s›k görül-
mesine ra¤men vakam›zda oldu¤u gibi ileri yafl kad›n hastalarda da
tan› koyulabilmektedir. AS’nin etyolojisinde genetik faktörler
önemli bir rol oynamaktad›r. HLA-B27 ile kuvvetli bir iliflki olsa
da HLA- B60 gibi di¤er genlerin de hastal›k üzerine etkileri oldu-
¤u bilinmektedir (Yutong Jiang et al, 2017). HLA-B27 pozitif di-
zigotik ikizler için uyumluluk oran›n›n (%23) monozigotik ikizler-
den (%63) çok daha düflük olmas› hastal›k etyolojisinde MHC'ye
ba¤l› olmayan genifl bir genetik bileflen varl›¤›n› göstermektedir.
Bu genetik faktörleri belirlemek için genifl ve kapsaml› çal›flmalara
ihtiyaç vard›r.

Anahtar sözcükler: HLA-B27, ankilozan spondilit, genetik yat-
k›nl›k

PS-06

Sakroiliit ile ortaya ç›kan lenfoma

Ahmet K›vanç Cengiz1, Aysun Yakut Cengiz2

1Sivas Numune Hastanesi, Romatoloji Klini¤i, Sivas; 2Sivas Medicana Has-

tanesi, Radyoloji Klini¤i, Sivas

62 yafl›nda erkek hasta üç ay önce bafllayan bel ve sa¤ kalça a¤r›s›
nedeniyle spondiloartrit tan›s› ile yönlendirilmiflti. A¤r›s›n›n özel-
likle geceleri istirahat s›ras›nda artt›¤›n›, verilen ilaçlarla k›smi ve
k›sa süreli rahatlama hissetti¤ini ifade eden hasta son dört ayda 6–7
kilo kaybetti¤ini belirtti. Atefli olmad›¤›n› fakat gece terlemesi ya-
k›nmas› oldu¤unu bildirdi. Sakroiliak eklem MRG’sinde sa¤ iliak
kemikte yayg›n kemik ili¤i ödemi raporlanm›flt›. Sedimantasyon
68 mm/saat, CRP de¤eri ise 2.88 mg/dL (0–1) olarak saptanm›flt›.
Brusella testi negatifti, tüberküloz aç›s›ndan temas öyküsü yoktu.
HLA-B27 pozitifti. Spondiloartrit aç›s›ndan aile öyküsü yoktu. Üç
ay öncesine kadar inflamatuvar bel a¤r›s› ya da periferik artrit ya-
k›nmas› olmam›flt›. Topuk-taban a¤r›s› tariflemedi. Psöriazis, inf-
lamatuvar barsak hastal›¤›, üveit, Behçet hastal›¤›, ailevi Akdeniz
atefli anamnezi negatifti. Fizik muayenesinde sa¤ kalça hareketle-
rinin özellikle d›fl rotasyon ve abdüksiyon olmak üzere her yöne

a¤r›l› oldu¤u, faber testinin ve sakroiliak kompresyon testinin sa¤
tarafta pozitif oldu¤u saptand›. Palpasyonla hepatosplenomegali ya
da patolojik boyutta lenf nodu saptanmad›. ‹stirahat ile artan a¤r›,
non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçlara iyi cevap vermesi, sakroili-
ak eklem MRG'de raporlanm›fl olan kemik ili¤i ödemi ve HLA-
B27 pozitifli¤i spondiloartrit tan›s›n› desteklese de hastan›n yak›n-
malar›n›n akut ve gürültülü flekilde bafllamas›, yafl›, kilo kayb› ve
gece terlemesi tariflemesi, sakroiliak MRG'de spondiloartritlerde
al›fl›k olunan›n d›fl›nda tüm sa¤ iliak kemikte yayg›n ve yer yer ek-
lemden uzak kemik ili¤i ödeminin bulunmas› ve akut faz gösterge-
lerindeki yükseklik ay›r›c› tan›da infeksiyöz ve malign patolojilerin
d›fllanmas›n› gerektirdi¤i için hastadan quantiferon testi istendi,
balgam ve idrarda aside dirençli basil arand›. Toraks ve bat›n gö-
rüntülemeleri yap›ld›. Durumu aç›klayacak patolojik bir bulgu
saptanmay›nca kemik sintigrafisi yap›ld›. Sintigrafide sa¤ 8. kosta-
da, sa¤ femur bafl›nda ve sa¤ iliak kemikte simetri¤ine göre artm›fl
tutulum raporland›. Durumun öncelikle benign kemik patolojile-
rini, fibröz displazi ve Paget hastal›¤›n› düflündürdü¤ü belirtildi.
Hasta kemik biyopsisi için yönlendirildi. Sa¤ iliak kemikten al›nan
biyopside primer kemik lenfomas› ya da diffüz B hücreli lenfoma-
n›n kemik tutulumu raporland›. Hasta tedavisinin düzenlenmesi
için hematoloji bölümüne yönlendirildi.

Anahtar sözcükler: Kemik ili¤i ödemi, lenfoma, sakroiliit

PS-07

‹zotretinoin kullan›m›na ba¤l› sakroileit ve hidradenitis
suppurativa birlikteli¤i

Belk›s Nihan Coflkun1, Burcu Ya¤›z2, Yavuz Pehlivan2, Ediz Dalk›l›ç2

1‹lker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Romatoloji Servi-

si, Bursa; 2Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, Bursa

Amaç: ‹zotretinoin, dirençli kistik akne tedavisinde kullan›lan sen-
tetik bir vitamin A analo¤udur. Retinoidlerin en s›k romatolojik
yan etkisi miyalji ve artraljidir ve hastalar›n yaklafl›k %20’sinde gö-
rülür. Literatürde izotretinoin kullan›m›na ba¤l› sakroileit geliflen
olgular mevcuttur. Hidradenitis suppurativa (HS), vücutta farkl›
bölgelerin apokrin bezlerini tutan, kronik, supuratif deri hastal›¤›-
d›r. HS’si olan ve izotretionin kullan›m›na ba¤l› bilateral sakroile-
it geliflen bir olguyu tart›flmay› amaçlad›k.

Olgu: Kistik akne vulgaris tedavisi için son 6 ayd›r non steroid an-
ti inflamatuar (NSA‹) ilaçlar alan 20 yafl›ndaki kad›n hastan›n 6 ay
önce bafllayan son zamanlarda giderek artan, geceleyin olan bel-
s›rt a¤r›s›, sabah tutuklu¤u, kalça hareketlerinde k›s›tlanma, halsiz-
lik ve yorgunluk flikayetleri mevcuttu. Fizik muayenesinde sakro-
iliak kompresyon testleri (+), Patrick-Fabare testleri (+), kalça ha-
reketlerinin k›s›tl›-a¤r›l› oldu¤u tespit edildi. Ayr›ca aksilla ve in-
guinalde eritemli nodülleri mevcuttu. Dermatolojik de¤erlendir-
me sonucu HS düflünüldü. Laboratuvar de¤erleri normal s›n›rlar-
da olan hastan›n direkt grafisinde bilateral sakroiliak eklem mesa-
fesinde daralma, ekleme komflu kemik yüzlerde skleroz art›m›
alanlar› izlendi (grade 1–2 sakroileit). MRG’de bilateral akut sak-
roileit saptand›. BASDAI skoru 9 olarak kay›t edildi. Hastaya 3
farkl› non steroid anti inflamatuar ilaç (NSA‹D) denenmesine ra¤-
men hastan›n a¤r›s› gerilemedi. Dermatoloji bölümü taraf›ndan
HS için antibiyoterapi verildi. Hem sakroileit hem de HS tedavisi
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için hastaya infliksimab tedavisi baflland›. A¤r›lar›nda gerileme
olan hastan›n halen tedavisi devam etmektedir. 

Tart›flma: HS tedavisinde sistemik ve topikal antibiyotikler veril-
mekle birlikte literatürde izotretionin tedavisine iyi yan›t al›nd›¤›
bildirilmifltir. Oysa bizim vakam›zda izotretionin tedavisi alt›nda
HS devam etmekte olup bilateral sakroileit eklenmiflti. ‹zotretio-
nin tedavisine ba¤l› geliflen artritin k›sa sürede kendi kendini s›n›r-
lad›¤› ya da NSA‹D’ler ile kontrol alt›na al›nd›¤› raporlansa da y›l-
larca devam eden olgular da mevcuttur. 

Sonuç: Klinisyenler fliddetli akne vulgaris tedavisinde s›kl›kla kul-
lan›lan izotretinoin tedavisinin sakroileit geliflimine neden olabile-
ce¤inin fark›nda olmal›d›rlar.

Anahtar sözcükler: Hidradenitis suppurativa, izotretinoin kulla-
n›m›, sakroileit

PS-08

Syringomyeli ile komplike olan ankilozan spondilit vakas›

Burak Öz, Ahmet Karatafl, Zeynel Abidin Akar, 
Süleyman Serdar Koca

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji 

Bilim Dal›, Elaz›¤

Amaç: Ankilozan spondilit (AS) ligament kalsifikasyonlar›, frak-
türler, omurgan›n artm›fl kifozu ve ekstradural kompresyon sebe-

biyle çeflitli spinal komplikasyonlara yol açabilir. Ekstradural kom-
presif myelopati ve radikülopati çeflitli olgularda bildirilmifltir. Bu-
na ra¤men syringomyeli AS iliflkisi çok nadirdir. Syringomyeli Ar-
nold-Chiari malformasyonu, intramedüller tümörler, Klippel feil
ve di¤er spinal anormallikler, servikal sipondilozis, travma, arak-
nodit ve nadiren romatoid artrit ile iliflkilidir.

Olgu: 41 yafl›nda erkek 8 y›ld›r AS tan›s›yla izlenmekteydi. 8 ay
önce anti-tnf (adalimumab) tedavisi bafllanmas›ndan sonra perife-
ral artrit ve inflamatuar bel a¤r›s› yak›nmalar›nda belirgin düzelme
görülmüfltü. 4 ay önce alt ekstremitelerde güçsüzlük ve bacaklarda
dönem dönem olan kramp yak›nmas› ile baflvurdu. Mesane-barsak
fonksiyonlar› normaldi. Hastan›n yap›lan de¤erlendirmesinde ak-
siyal hareketlerde minimal k›s›tl›l›k saptand› aktif artrit görülmedi.
Her iki alt ekstremitede kas gücü 4/5 ve duyu muayenesi do¤ald›.
Hastan›n laboratuvar ve EMG (nöropati-myopati protokolü) in-
celemesi normaldi, serebrospinal MR incelemesinde T8-9 düze-
yinde santral kanalda 2.5 mm ene ulaflan syringohidromyeli tespit
edildi (fiekil PS-08). MRI intra-ekstra medüller tümör, konjenital
anomali olas›l›¤›n› d›fllad›. Nöroflirürji taraf›ndan de¤erlendirilen
olguya operasyon düflünülmeyerek takip önerildi.

Sonuç: AS ve syringomyelinin nadir birlikteli¤i bulunmaktad›r.
Yapt›¤›m›z taramalar ve bildiklerimiz neticesinde 3. vaka olgu-
muzdur. Daha önce tan›mlanan vakalarda yazarlar spinal ligament
ossifikasyonu ve faset eklem artropatisinin subaraknoid bofllukta
serebrosipinal s›v› dolafl›m›n› engelleyerek syringomyeliye yolaça-

fiekil (PS-08): MRI; T2 ve STIR imajlarda T8–9 düzeyinde syringomyeli alan›.
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bilece¤ini düflünmüfllerdir. Vakalardan ilkinde mesane, barsak
problemleri ve alt ekstremitede güçsüzlük tan›dan önce bulun-
maktayd›. ‹kinci vakada syringomyeli alan›n›n servikalde olmas›
sebebiyle üst ekstremite bulgular› vard› ve ayr›ca omuzda nöropa-
tik artropati mevcuttu. Vakam›zda oldu¤u gibi BOS t›kan›kl›¤›n›n
kesin kan›t› tespit edilememiflti. Syringomyeli ile iliflkili nöropatik
artropati özellikle omuz eklem tutulumu iyi tan›mlanm›fl bir feno-
mendir. Yanl›fll›kla romatoid artrit, poliosteoartrit, septik artrit ta-
n›lar› alabilir. Vakam›zda oldu¤u gibi önceden artriti varsa daha
zorlay›c› bir hal alabilir. Vakam›zda artrit bulgusunda adalimumab
tedavisi ile belirgin düzelme olmas› sebebiyle nöropatik artropati
düflünülmedi. AS ile takip edilen olgularda; kas güçsüzlü¤ü, mesa-
ne barsak fonksiyon bozukluklar›nda çok nadir olsa da syringom-
yeli ak›lda tutulmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Ankilozan spondilit, kas güçsüzlü¤ü, syrin-
gomyeli

PS-09

Sjögren sendromlu hastada transvers melanonifli

Ayfle Ünal Enginar, Cahit Kaçar

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi, Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim

Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, Antalya

Amaç: Hidroksiüre, miyeloproliferatif hastal›klar›n tedavisinde
kullan›lan kemoterapötik bir ajand›r. Uzun dönem tedavide
mukokütanöz yan etkiler ve t›rnak pigmentasyonu görülebil-
mektedir. Hidroksiürenin indükledi¤i melanonifli, en çok ka-
d›nlarda en s›k olarak da longitudinal çizgilenme fleklinde görü-
lür. Transvers melonifli (fiekil PS-09), longitudinal melanonifli-
ye göre daha az görülür. Transvers melanoniflinin patogenezi
tam olarak bilinmemektedir. T›rnak yata¤› ve matriks üzerinde-
ki ilaçlar›n do¤rudan toksik etkisi, matristeki melanositlerin
odak uyar›s›, epidermisin t›rnak yata¤› veya bazal tabakas›nda
melanin birikimine neden olabilir. T›rnak pigmentasyonu hid-
roksiüre bafllanmas›ndan 7 hafta–5 y›l sonra ortaya ç›kabilir.
Baflparmak ve iflaret parmak t›rnaklar› en s›k etkilenir ve el t›r-
naklar› aya¤a göre daha s›k ve erken etkilenirler. Sjögren sen-

dromlu hastada hidroksiüre kullan›m›na ba¤l› geliflen transvers
melanonifliye dikkat çekmek istedik.

Olgu: 57 yafl›nda kad›n hasta Sjögren sendromu tan›s›yla 18 ayd›r
hidroksiklorokin 400 mg/gün, 8 ayd›r esansiyel trombositemi ta-
n›s›yla hidroksiüre 1000 mg/gün kullanmaktad›r. Hidroksiüre bafl-
lad›ktan 3 ay sonra t›rnaklarda ve deride koyulaflma flikayeti baflla-
m›fl. Hastan›n göz ve a¤›z kurulu¤u flikayeti mevcuttu. El ve ayak
t›rnaklar›nda ve ciltte hiperpigmentasyon vard›. Özgeçmiflinde 2
kez geçici iskemik atak öyküsü mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerin-
de hemogram, biyokimya, eritrosit sedimentasyon h›z› ve C-reak-
tif protein normaldi. ANA 1/100 granüler +, SS-A + ve komple-
manlar› normaldi. Hastan›n yap›lan minör tükürük bezi biyopsi
sonucu Chisholm Mason s›n›flamas›na göre evre 3 olarak rapor-
lanm›flt›r. Schirmer testi bilateral 3 mm idi. Hasta dermatoloji ile
konsülte edildi ve mevcut bulgularla hidroksiüreye ba¤l› hiperpig-
mentasyon düflünüldü.

Sonuç: Transvers melanonifli, ilaç tedavisinin kesilmesini gerek-
tirmeyen asemptomatik ve benign bir süreçtir. Ancak romatolojik
hastal›klarda myeloproliferatif bozukluklar›n efllik edebilece¤ine
ve hidroksiürenin cilt ve t›rnak yan etkilerine dikkat çekmek iste-
dik.

Anahtar sözcükler: Hidroksiüre, hiperpigmentasyon, melanoni-
fli, Sjögren sendromu

PS-10

Dermatomiyozit/antisentetaz sendromun nadir bir klinik
bulgusu: Palmoplantar keratoderma

Gizem Da¤c›1, Emin O¤uz2, Nihan Nizam1, Dilara Tekin1, 
Murat Bektafl2, Bahar Art›m Esen2, Ahmet Gül2, Lale Öcal2, 
Murat ‹nanç2

1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

‹stanbul; 2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› 

Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: ‹diopatik inflamatuvar miyopatili hastalar›n yaklafl›k
%30’unda Antisentetaz sendromu (ASS) tan›s› konulan bir alt
grup bulunmaktad›r. Klinik bulgular; sistemik semptomlar, miyo-
zit, raynaud fenomeni, mekanik el, non-eroziv artrit ve intersitis-
yel akci¤er hastal›¤›n› içerir. Bu sendromda spesifik olarak ami-
noaçil transfer RNA (tRNA) sentetaz karfl› geliflen antikorlardan
biri bulunur. En s›k olarak histidin tRNA’ya karfl› geliflen antikor
saptan›r (anti-Jo-1). Di¤er aminoaçil tRNA sentetaza karfl› geliflen
antikorlar daha az s›kl›kta saptanmaktad›r. Bu çal›flmada anti-Jo-1
antikoru negatif olan klinik olarak Dermatomiyozit/ASS tan›s› ko-
nulan ve nadir bir cilt bulgusu olan Palmoplantar keratoderma
olan bir vaka sunulmaktad›r.

Olgu: 30 yafl›nda, kad›n hasta. Klini¤imize; sistemik semptomlar,
raynaud fenomeni, el küçük eklemlerinde artrit, mekanik el, ayak-
larda palmoplantar keratoderma (fiekil PS-10), Gottron belirtisi,
alt/üst ekstremite proksimal kaslarda güçsüzlük, orofaringeal dis-
faji tablosuyla baflvurdu. Klinik tablo 6 ayd›r mevcuttu. Klinik tab-
lonun bafllang›c›nda cilt lezyonlar› ön planda olan hasta birçok
sa¤l›k kuruluflundaki dermatoloji polikliniklerine baflvurmufl, pso-
riasis tan›s› konularak lokal tedaviler verilmifl, yan›t al›nmam›fl. La-fiekil (PS-09): Ayak t›rnaklar›nda transvers melanonifli.
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boratuvar analizinde kas enzim yüksekli¤i, ANA 1/160 benekli ve
ENA: Negatif saptand› (Tablo PS-10). Transtorasik EKO: Nor-
mal; HRCT’de iki akci¤er parankiminde periferlerin daha belirgin
tutuldu¤u buzlu cam opasitesinde infiltrasyon alanlar›, nonspesifik

interstisyel pnömoni ile uyumlu görünüm (fiekil PS-10); alt eks-
tremite proksimal kas MR’›nda sa¤ uyluk quadriceps femoris kas
grubunda miyozit lehine sinyal art›fl›, bilateral uylukta cilt alt› ya¤-
l› dokular hafif ödemli görünüm; EMG’de alt ve üst ekstremite

fiekil (PS-10): Antisentetaz sendromu: Palmoplantar keratoderma ve mekanik el (tedavi öncesi ve sonras›). HRCT: ‹nterstisyel akci¤er hastal›¤›.

Tablo (PS-10): Laboratuvar.

Hemogram Biyokimya

Lökosit 6.9*10^3/uL Glikoz 84 mg/dL GGT 72 U/L
Nötrofil 4.6*10^3/uL BUN 9 mg/dL Total kolesterol 176 mg/dL
Hgb 14.2 g/dL Kreatinin 0.5mg/dL LDL 92 mg/dL
Mcv 89 fL Na 141 mmol/L HDL 21 mg/dL
Trombosit 268*10^6/uL K 4,4 mmol/L Trigliserit 152 mg/dL
Tam idrar tahlili Ca 9,5 mg/dL Albumin 3.5 g/dL
Ph 6 P 2,6 mg/dL CRP 8 mg/L
Dansite 1015 AST 63U/L Sedimentasyon 18 mm/saat
Protein (-) ALT 46 U/L Gama globülin 1.34 g/dL
Glikoz (-) LDH 650 U/L ANA 1/160 benekli pozitif
Eritrosit 1 CK 1816 U/L ENA (-)
Lökosit 1 ALP 102U/L RF (-)
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proksimal kaslarda yayg›n miyojen tutulum saptand›. Tricepses
kas biyopsisi dermatomiyozitle uyumlu olarak raporland›. Ayak
plantar yüzünde yap›lan punch cilt biyopsisi: Ortokeratotik kera-
tin tabakas›nda kal›nlaflma, yüzeyi akral deri ile uyumlu hafif ver-
rüsiform röliyef gösteren epidermiste hafif akantoz; Palmoplantar
keratoderma ile uyumlu olarak raporland›. Mevcut bulgularla has-
taya Dermatomiyosit/ASS tan›s› konuldu, 3 gün 500 puls metil-
prednizolon iv (idamede: 40 mg), siklofosfamid 1 g/ay iv (3–6 kür
planland›) yap›ld›. Tedavinin 1. ay›nda klinik ve laboratuvar olarak
yan›t al›nd›. Mevcut cilt lezyonlar›nda belirgin iyileflme görüldü
(fiekil PS-10).

Sonuç: DM/ASS olgular›nda pek çok cilt bulgusu bildirilmifltir.
Ancak sendroma efllik eden palmoplantar keratoderma nadir bir
sunum fleklidir. Bu sunumda ASS tan›s› konulan anti-jo-1 negatif
(di¤er anti-aminoaçil tRNA sentetaz?) ve litaratürde ilk defa bu
kadar belirgin olan palmoplantar keratoderma vakas› bildirilmek-
tedir.

Anahtar sözcükler: Antisentetaz sendromu, mekanik el, palmop-
lantar keratoderma

PS-11

A¤›r diyabetik nöropatisi olan tip 1 diyabetes mellituslu
bir olguda yürüme bozuklu¤una yol açan osteomalazik
miyopati ve çölyak hastal›¤› birlikteli¤i

‹smail Toto, Mehmet Derya Demira¤

Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi, SUAM, Samsun 

Amaç: Bu raporda tip 1 diabetes mellituslu eriflkin bir hastada di-
yabete ba¤l› a¤›r sensöri-motor nöropati ile maskelenmifl, vitamin
D eksikli¤i ile iliflkili yürüme bozuklu¤una yol açan bir miyopati
vakas› sunulmufltur.

Olgu: 37 yafl›nda erkek hasta, 17 yafl›nda tip 1 diyabetes mellitus
tan›s› konmufl ve o zamandan bu yana dörtlü intensif insülin teda-
visi alt›nda. Hastan›n yaklafl›k 7 y›ld›r olan özellikle alt ekstremite-
lerde belirgin ve giderek ilerleyen kuvvet kayb› mevcut. Bu zama-
na kadar yap›lan araflt›rmalarda diyabete ba¤l› simetrik sensöri-
motor polinöropati tan›s› ile takip edilmifl ve pregabalin 2×300 mg
ve alfalipoik asit 1×600 mg tedavileri verilmifl. Hasta taraf›m›za
oturdu¤u ve çömeldi¤i yerden kalkamama, yürümede bozukluk ve
kreatinin kinaz yüksekli¤i nedeni ile dan›fl›ld›. Fizik muayenesinde
aktif eklem bulgusu yok idi. Ciltte döküntü saptanmad›. Kuvvet
muayenesi üst ekstremitelerde 5/5 iken, alt ekstremite proksimal
kas gücü 3/5, distal kas gücü 4/5 gücünde idi. Laboratuvar bulgu-
lar›nda eritrosit sedimantasyon h›z›: 28 mm/saat, CRP: 0.88 mg/dl
(0–0.8), tam kan say›m›nda Hb: 8.9 g/dl, kreatinin kinaz: 1200
U/L olarak saptand›. Serum demir: 16 μg/dL, demir ba¤lama ka-
pasitesi: 399 μg/dL, ferritin: 22 ng/mL olarak saptand› ve demir
eksikli¤i anemisi ile uyumlu idi. Üst ve alt gastrointestinal sistem
endoskopileri normal idi. Çölyak hastal›¤› aç›s›ndan duodenal bi-
opsi al›nd› ve sonuç mononükleer infiltrasyonun efllik etti¤i diffüz
villöz atrofi ile uyumlu idi. Serolojik olarak anti-gliadin IgA ve
IgM, anti-endomisyum antikor pozitif saptand›. Gönderilen 25-
OH-vit D düzeyi 4.59 ng/mL (25–80) olarak saptand›. Elektromi-
yografik incelemede miyopati ile uyumlu pozitif sharp dalgalar›n›n

efllik etti¤i k›sa ve küçük polifazik motor ünite aksiyon potansiyel-
leri mevcut idi. Hastada sessiz çölyak hastal›¤› ile iliflkili D vitami-
ni eksikli¤ine sekonder miyopati düflünülerek 300.000 ünite vita-
min D intramüsküler olarak uyguland›. 

Sonuç: Sessiz çölyak hastal›¤› özellikle sebebi saptanamayan de-
mir eksikli¤i anemilerinde özellikle düflünülmesi gereken bir du-
rumdur. Ayr›ca çölyak gibi emilim problemi yaratan klinik durum-
larda D vitamini taramas› olas› bir osteomalazi miyopatinin önüne
geçecektir.

Anahtar sözcükler: Çölyak hastal›¤›, Vitamin D, miyopati, tip 1
diyabetes mellitus

PS-12

IgG4 iliflkili hastal›k: Aortit/periaortit ve akalkülöz 
kolesistit olgusu

Emin O¤uz1, Anna Abbasgholizadeh2, Murat Bektafl1, Çi¤dem Çetin1,
Bahar Art›m Esen1, Ahmet Gül1, Lale Öcal1, Murat ‹nanç1

1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul; 2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakülte-

si, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: ‹mmünglobülin G4 iliflkili hastal›k (IgG4-‹H) çeflitli organ
sistemlerini etkileyen, tipik patolojik bulgular ve artm›fl IgG4 dü-
zeyleri ile seyreden sistemik, immun arac›l› fibro-inflamatuvar
hastal›kt›r. En s›k tutulan organlar pankreas, tükrük-gözyafl› bezi,
aort ve böbrektir. Safra kesesi tutulumu ço¤unlukla IgG4 iliflkili
pankreatit, kolanjit beraber görülür. Bu çal›flmada hepatobilier sis-
tem semptomu olmayan PET/CT 'de diffüz safra kesesi ve yayg›n
aort tutulumu olan bir olgu sunulmaktad›r.

Olgu: Hasta 57 yafl›nda, erkek. Haziran 2014'de 1 hafta süren ka-
r›n a¤r›s› flikayetiyle baflka bir sa¤l›k kurufluna baflvurmufl. Yap›lan
tahlilerinde; hafif bir akut faz yan›t yüksekli¤i d›fl›nda patolojik bir
özellik saptanmam›fl. Bat›n USG’de abdominal aortada anevriz-
mayla uyumlu görünüm saptan›nca, Toraks/Bat›n BT anjiografisi
çekilmifl. BT anjiografi'de; asendan aorta, arcus aorta, renal arter
düzeyinden bafllayarak iliak arter bifurkasyona kadar distal abdo-
minal aortada 1 cm geçen duvar kal›nl›k art›fl saptanm›fl. Haziran
2014–fiubat 2017’de aseptomatik olan hasta, 6 ayda bir kontrol
radyolojik görüntülemeyle takip edilmifl. fiubat 2017’da sistemik
semptomlar› geliflmifl. Akut faz yan›tta yükseklik ve kontrol radyo-
lojik görüntülemede mevcut lezyonlarda progresyon saptanan
hasta Nisan 2017’de klini¤imize baflvurdu. Yap›lan laboratuvar
analizinde; akut faz yüksekli¤i, hipergamaglobulinemi, IgG4 yük-
sekli¤i, böbrek fonksiyon testlerinde ve ön planda kolestaz enzim-
leri olmak üzere karaci¤er enzim yüksekli¤i saptand› (Tablo PS-
12). Çekilen PET/CT'de ç›kan, arkus aorta sirküler ve L3 düze-
yinden bifürkasyona kadar abdominal aorta çevresinden yo¤un
FDG tutulumu (SUDmax: 8; 6); safra kesesi normalden büyük
hidrops görünüm, duvar kal›nl›¤› art›fl› yo¤un FDG tutulumu
(SUDmax: 22); bu alanda kar›n ön duvar›nda mezenterik alanda
yo¤un FDG tutulumu (SUDmax: 12) saptand› (fiekil PS-12). Çe-
kilen bat›n MR/MRCP'de safra kesesinde diffüz duvar kal›nl›k ar-
t›fl› d›fl›nda özellik saptanmad›. Kreatinin yüksekli¤i olan hastan›n
çekilen üriner sistem USG’de; sol böbrekrekte atrofisi d›fl›nda pa-
tolojik özellik saptanmad›. Mevcut bulgularla hastaya IgG4-‹H ta-
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n›s› konuldu ve prednizolon 1 mg/kg, azatioprin 2 mg/kg ve 1. kür
rituksimab tedavisi verildi. Takiplerinde klinik ve laboratuvar ola-
rak remisyon sa¤land›. Tedavinin 6. ay›nda ritüksimab 2. kürü ya-
p›ld›, prednizolon tedavisi 5 mg/gün kadar düflürüldü ve kontrol
serum IgG4: 47 mg/dL saptand›.

Sonuç: IgG4-‹H multisistemik bir hastal›kt›r. Safra kesesi tutulu-
mu ço¤unlukla kolanjit ve pankretit tablosuna efllik etmedir. ‹lk

defa bu çal›flmayla PET/CT'le saptanan ve aortit/kronik periaor-
tit efllik eden aseptomtomatik akalkülöz kolesisitit vakas› bildiril-
mektedir. Multisitemik tutulum olan ve belirgin akut faz yan›t›
olan hastada remisyon indiksiyon ve idamede glukokortikoid teda-
visi yan›nda rituksimab tedavisi verildi.

Anahtar sözcükler: ‹mmünglobülin G4 iliflkili hastal›k, akalkülöz
kolesistit, aortit/kronik periaortit

Tablo (PS-12): Laboratuvar.

Hemogram Biyokimya

Lökosit 15.600 10^3/uL Glukoz 90 mg/dL Amilaz 72 U/L
Nötrofil 12.700 10^3/uL BUN 21 mg/dL T.Bilirübin 0.56 mg/dL
Hbg 11.5 g/dL Kreatinin 2.1 mg/dL D.Bilirübin 0.32 mg/dL
Mcv 85 fL Na 141 mmol/L T.Kolesterol 144 mg/dL
Trombosit 441.000
10^6/uL K 4,4 mmol/L LDL 86 mg/dL
Tam idrar tahlili Ca 9.5 mg/dL HDL 48 mg/dL
Ph 5.5 P 2.6 mg/dL CRP 278 mg/L
Dansite 1018 Ürik asit 7.8 mg/dL Sedimentasyon 100 mm/saat
Protein (-) AST 60 U/L Gamma globülin 1.56 g/dL
Glikoz (-) ALT 61 U/L IgG 917 mg/dL
Lökosit 1 ALP 72 U/L IgG4 375 mg/dL
Eritrosit 1 GGT 204 U/L ANA (-)

fiekil (PS-12): PET/CT: Aortit/periaortit, kolesistit, mezenterit.
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PS-13

Sol ayak birinci parmakta a¤r› ve flifllik yak›nmas› ile 
baflvuran ve gut/reaktif artrit düflünülen ancak 
stres k›r›¤› saptanan olgu

Kubilay fiahin, Kürflat Dal, Oktay Bulur, Oktay Ünsal, 
Derun Taner Ertu¤rul

SBÜ Keçiören E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

Romatoloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Stres k›r›klar›, normal kemik üzerine akut k›r›k yapma gü-
cünden daha zay›f kuvvetlerin siklik tekrar› sonucu oluflmaktad›r.
Genellikle afl›r› fizik aktivitilere al›fl›k olmayanlar, spor ve di¤er fi-
zik aktivitelere bafllay›nca görülmektedir. Bizde sol ayak birinci
MTF eklemde a¤r› ve flifllik yak›nmas› ile baflvuran; gut ve reaktif
artrit klini¤ini taklit eden, ancak stres fraktürü saptanan bir hasta-
y› sunmay› amaçlad›k.

Olgu: 55 yafl›nda erkek hasta 3 gün önce sol ayak birinci parmak-
ta bafllayan a¤r›, hafif fliflme ve k›zar›kl›k yak›nmas› ile baflvurdu. 20
gündür ishal yak›nmas› da mevcuttu. Bilinen bir ko-morbid hasta-
l›¤› yoktu ve romatolojik sorgusunda özellik saptanmad›. Fizik
muayenede (FM) sol ayak birinci MTF eklem flifl ve hassast›, an-
cak k›zar›kl›k yoktu. Tetkiklerinde CRP: 11.6 mg/dL, sedimentas-
yon: 25 mm/saat, RF: Negatif, CCP: Negatif, ürik asit (ÜA): 6.8
mg/dL idi. Hastaya NSA‹D verildi ve ishal nedeni ile gastroente-
roloji poliklinik kontrolü önerilerek 2 hafta sonra kontrole ça¤r›l-
d›. Kontrole gelen hastan›n ishali düzelmiflti, ancak sol ayak birin-
ci parmaktaki a¤r›s› ve FM’de hassasiyeti devam ediyordu. Tetkik-
lerde CRP normal, sedimentasyon: 8 mm/saat, ÜA: 7.2 mg/dL
idi. Klinik bulgular› gut/reaktif artrit için tipik olmayan hastan›n
ayak grafisinde de belirgin bir patoloji saptanmad›. Hastan›n d›fl
merkezde çekilen ayak MR’› “Sol ayak birinci parmak metafiz bafl
kesiminde trabeküler fraktür alanlar›, efllik eden kemik ili¤i ödemi,
interosseöz kas planlar›nda reaktif ödem mevcut ve bulgular stres
fraktürü lehine de¤erlendirilmifltir” olarak rapor edildi. 

Sonuç: Hastam›zda ishal öyküsü ve ayak bafl parma¤›nda artrit
bulgusunun olmas› nedeni ile ön tan› olarak reaktif artrit ve gut
hastal›¤› düflünüldü. Ancak takipte klinik ve laboratuvar bulgular›n
tipik olmamas› ve ayak MR bulgular› ile ayak bafl parmakta stres
k›r›¤› oldu¤u saptand›. Stres k›r›¤› klinik olarak yorucu bir spor ve-
ya fiziksel aktiviteden sonra bir veya her iki alt extremitede a¤r›,
s›zlama, bazen lokal a¤r›, hassasiyet ve flifllik fleklinde bafllar. Bu fli-
kayetler istirahatle geçer, aktivite ile tekrar bafllar. Özellikle atipik
eklem bulgular› olan hastalarda stres k›r›¤› olabilece¤i ak›lda tutul-
mal›d›r.

Anahtar sözcükler: Stres k›r›¤›, gut artriti, reaktif artrit

PS-14

Paraneoplastik artrit ile prezente olan lenfoma olgusu

Berna Yurttafl, Mustafa Erdo¤an, ‹zzet Fresko

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim 

Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Paraneoplastik artrit, di¤er paraneoplastik sendromlara go-
re daha az s›kl›kla görülmektedir. Biz de klini¤imizde simetrik po-
liartrit ile prezente olan bir lenfoma olgusunu sunuyoruz.

Olgu: 55 yafl›nda erkek hasta klini¤imize tedaviye yan›ts›z her si-
metrik el, el bile¤inde flifllik flikayeti ile baflvurdu. 9 ay önce bir iç
hastal›klar› hekimi taraf›ndan seronegatif romatoid artrit nedeni
ile sulfasalazin ve prednizolon bafllanm›fl. Hastan›n flikayetlerinin
geçmemesi üzerine sulfasalazin kesilerek metotreksat bafllanm›fl.
Yaklafl›k 10 gün önce tüm vücutta yayg›n makülopapüler döküntü,
1 ayda 10 kilo kayb› ve eklem flikayetlerinde geçmemesi üzerine ta-
raf›m›za baflvurdu. Fizik muayenede atefli 38.9 °C, her iki aksillar
ve servikal lenfadenomegali, her iki elde bilateral metakrapofalan-
geal eklemlerde ve bilateral el bile¤inde artriti mevcuttu. Tüm vü-
cutta yayg›n makülopapüler döküntü vard›, karaci¤er kotalt› 1 cm
ve dalak kotalt› 6 cm palpe idi. Hastan›n tetkiklerinde lökosit: 4600
mm/3, Hgb: 11.4 g/dl, CRP: 69 mg/L, sedimentasyon: 22 mm/h,
Na: 124 mEq/l, K: 5.12 mEq/L, periferik kan yaymas›nda sola
kayma görüldü, atipik hücre görülmedi. Hastan›n atefli; bafllanan
piperasilin-tazobaktama yan›t vermedi, al›nan kan kültürlerinde
üreme olmad›. Hastan›n yap›lan bat›n ultrasonografisinde yayg›n
bat›n içi lenfadenomegali ve hepatosplenomegali bulundu. Hasta-
da hematolojik malignite düflünülerek PET-CT çekildi. PET-
CT’de tüm lenfatik istasyonlarda artm›fl FDG tutulumu, dalakta
diffüz karakterde artm›fl FDG tutulumu, skalpta, ensede, sa¤ ya-
nakta ve nazal ve perioral ciltte yayg›n heterojen karakterde art›fl
FDG tutulumu tespit edildi. Hastaya tan› amaçl› aksiller lenf no-
du diseksiyonu, kemik ili¤i biyopsi ve aspirasyonu ve FDG tutulu-
munun yüksek oldu¤u enseden cilt biyopsisi yap›larak lenfoma ön
tan›s› ile prednizolon 20 mg/gün baflland›. 

Sonuç: Malign hastal›klarda romatolojik paraneoplastik sendrom-
lar az s›kl›kta olsa da görülmektedir. Sistemik semptomlar› olan
hastalarda malignite iliflkili paraneoplastik sendromlar ay›r›c› tan›-
da ak›lda tutulmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Artrit, lenfoma, malignite, paraneoplasik ar-
trit

PS-15

Behçet hastal›¤›nda transvers miyelit: 
Bir nöro-Behçet olgusu

Elif Er Gülbezer

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Romatoloji Klini¤i, Zonguldak

Amaç: Transvers miyelit (TM) spinal kordun segmental tutulu-
muyla karakterize nadir bir durumdur. Etiolojisi net olarak bilin-
memekle birlikte otoimmun ve vaskülitik süreçlerle iliflkilendiril-
mifltir. Ayn› zamanda Behçet hastal›¤›n›n nadir gözlenen bir
komplikasyonudur.

Olgu: Her iki alt ekstremitede ani geliflen güçsüzlük ve his kayb›
flikayetiyle nöroloji poliklini¤ine baflvuran 28 yafl›nda kad›n hasta,
nöroloji servisinde de¤erlendirildi. Dört y›l önce oral aft, genital
aft ve papülopüstüler lezyonlar› nedeniyle Behçet hastal›¤› tan›s›
alan ve kolflisin 2×2 tb/gün kullanan hastan›n, tedavi alt›nda oral ve
genital aft s›kl›¤›nda azalma oldu¤u ancak lezyonlar›n›n ara ara de-
vam etti¤i ö¤renildi. Sorgulamada eklem, göz ya da ek sistemik tu-
tulumu yoktu. Fizik muayenesinde vital bulgular› stabil olan has-
tan›n oryantasyon ve kooperasyonu normaldi. Her iki alt ekstre-
mite motor kuvveti 2/5, derin tendon refleksleri hipoaktif ve sfink-
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ter disfonksiyonu saptand›. ESR: 47 mm/saat, CRP: 4.8 mg/dL
olarak artm›fl gözlenen hastan›n tam kan say›m›, karaci¤er, böbrek
ve tiroid fonksiyon testleri normaldi. Vitamin B12 hafif düflük, fo-
lat düzeyi normal saptand›. Hepatit B, C ve HIV testleri negatifti.
Yap›lan BOS incelemesinde protein ve hücre say›m› hafif artm›fl-
ken, kültürde üreme saptanmad›. Beyin MRG’da mezensefalon ve
pons düzeyinde T2/FLAIR sekanslar›nda hiperintens alanlar izle-
nirken, torakal spinal MRG’da hemen tüm spinal kordda T2A se-
ride hiperintens devam eden transvers miyelit ile uyumlu görü-
nüm mevcuttu. Hastaya nöro-Behçet spinal kord tutulumu, TM
tan›s›yla 1g/gün IV metilprednizolon ve ayl›k siklofosfamid teda-
visi baflland›. Tedavi sonras›nda akut faz yan›tlar› normale dönen
hastan›n motor ve duyu muayenesinde düzelme gözlendi. Hasta-
n›n tedavisine halen devam edilmektedir.

Sonuç: Yayg›n longitudinal TM, Behçet hastal›¤›nda spinal kord
tutulumunun karakteristik görünümüdür ve nadir gözlenen bir du-
rumdur. Erken tan› ve tedavi prognoz aç›s›ndan kritik önem tafl›r.

Anahtar sözcükler: Behçet, spinal kord, transvers miyelit

PS-16

Mide adenokarsinomuyla iliflkili dermatomiyozit ve 
Sjögren sendromu birlikteli¤i: Olgu sunumu

Özlem Kudafl, Hamit Küçük

Erzurum Bölge E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Erzurum

Amaç: Dermatomiyozit (DM) tipik deri bulgular›yla karakterize
idiopatik inflamatuvar miyopatidir. ‹diyopatik miyozitlerle malig-
nite iliflkisi bilinmektedir. Dermatomiyozitli hastalar malignite
aç›s›ndan yüksek riske sahiptir. Paraneoplastik sendrom fleklinde-
ki miyozitlerde primer malignitenin tedavisiyle miyozit geriler.
Burada yutma güçlü¤ü-cilt bulgular›yla dermatomyozit tan›s› alan,
malignite taramas›nda erken evre mide adenokarsinomu saptanan,
cerrahi-kemoradyoterapi (KRT) sonras› miyozit klini¤i gerileme-
yen, Sjögren sendromu tan›s› konulan hastay› sunduk.

Olgu: 61 yas›nda erkek hasta, 7 y›ld›r yüzde, boyunda morumsu
döküntüler, a¤›z-göz kurulu¤u, son y›llarda artan yutma güçlü¤ü,
kilo kayb›, kollar›n› yukar› kald›rarak yap›lan ifllerde zorlanma fli-
kâyetleriyle baflvurdu. Öz-soy geçmiflinde özellik yoktu. Muayene-
de üst ekstremite proksimal kas kuvveti: 3/5 idi. ESR: 58, ANA:
1/180 pozitif, kreatinin-kinaz: 800 U/L'dü. EMG’de miyopatik
motor ünit potansiyeller izlendi. DM düflünülen hastan›n malig-
nensi taramas›nda gastroskopide mide kardiay› dolduran lezyon
mevcuttu. Biopsisi adenokarsinom olarak geldi. Kolonoskopi, to-
raks-abdomen BT, PET-BT’de patoloji saptanmad›. Erken evre
mide CA tan›s› konulan hastaya total gastrektomi yap›ld›, KRT
uyguland›. Hastan›n tedaviye ra¤men cilt lezyonlar›nda gerileme
olmad›, yutma güçlü¤ü ilerleyen hasta oral alamad›¤›ndan cerrahi-
den bir y›l sonra hastaneye yat›r›ld›,TPN tedavisi baflland›. Malig-
nite nüksü aç›s›ndan yap›lan kolonoskopi, toraks-abdomen BT ve
PET-BT’de patoloji saptanmad›. Gastroskopide özofajit ve özofa-
gus peristaltizminde azalma oldu¤u belirlendi. Cilt biopsisinde su-
bakut kutanöz lupus benzeri posiklik eritem mevcuttu. Laboratu-
var›nda ESR: 47, ANA: 1/320 pozitif, anti-SSA-SSB pozitif, RF:
50, ENA profili negatif, tam idrar tetkiki-CRP-Brucella aglutinas-

yon-RPR VDRL-HIV-hepatit serolojisi-immünglobulinler, C3-
C4 normaldi. Schimmer 3 mm idi. Minör tükrük bezi biopsisinde
fokus skoru 3 ve amiloid negatifti. Hasta mevcut bulgularla Sjög-
ren sendromu olarak kabul edildi. Üç gün 1000 mg pulse, sonra-
s›nda 1 mg/kg/gün metilprednisolon tedavisi baflland›. Tedaviye
dramatik yan›t al›nd›. Oral al›m› düzelen, cilt lezyonlar› gerileyen
hastan›n takip-tedavisi devam etmektedir.

Sonuç: Hastam›zda mide adenokarsinomuyla iliflkili DM ve Sjög-
ren sendromu birlikteli¤i mevcuttu. ‹mmünsüpresif tedaviye dra-
matik yan›t al›nd›. Efllik eden sistemik malignitenin tedavisiyle
DM bulgular› gerileyebilir ve tümör tekrarlarsa DM bulgular›da
aktifleflebilir. Primer hastal›k nüksü ekarte edilmifl, tedaviye yan›t
al›namam›fl malignite iliflkili DM’lerde overlap sendromu da ak›l-
da tutulmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Dermatomiyozit, malignite, Sjögren sendro-
mu

PS-17

Endometriozis tan›s› ile takip edilen ailevi Akdeniz atefli
olgusu

Öznur Kutluk, Cahit Kaçar

Akdeniz Üniversitesi Fiziksel T›p ve Rahabilitasyon Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, Antalya

Amaç: Ailevi Akdeniz atefli (AAA), tekrarlayan atefl ve serozit atak-
lar›yla karakterize bir hastal›kt›r. Hastal›k “pyrin” proteinini kod-
layan MEFV genindeki mutasyonlarla iliflkilidir. Günümüze kadar
MEFV geninde bu hastal›ktan sorumlu 246 variyant tan›mlanm›fl-
t›r ki bunlardan birisi de ekzon 2’deki E148Q’dur. AAA geliflimin-
de E148Q varyant›n›n rolü belirsizdir. Baz› yazarlar hastal›ktan so-
rumlu oldu¤unu düflünürken, baz›lar› da hastal›¤a neden olmad›-
¤›n› bildirmifllerdir.

Olgu: 32 yafl›nda kad›n hasta s›kl›kla menstruel dönemine denk
gelen kar›n a¤r›s›, miyalji ve artralji flikayetleriyle baflvurdu. Has-
tan›n kar›n a¤r›s› ataklar›n›n menstrüel döneme denk gelmesinden
ötürü endometriozis ön tan›s›yla (laparoskopik tan› yok) oral kon-
traseptif bafllanm›fl. Hastan›n flikayetlerinin gerilememesi ve ar-
traljilerinin de devam etmesi üzerine fibromyalji tan›s›yla pregaba-
lin bafllanm›fl ancak hasta faydalanmam›fl. Hastan›n kar›n a¤r›lar›
menarfl ile adolesan döneminde bafllam›fl. Kar›n a¤r›s› ataklar› s›k-
l›kla menstruel dönemde olmas› d›fl›nda, s›klusla alakas›z a¤r›lar›
da oluyormufl. Kar›n a¤r›s›yla birlikte atefli de olan hastan›n a¤r›-
lar› 4–5 gün içinde azalarak geçiyormufl. A¤r›yla birlikte özellikle
diz ve ayak bileklerinde a¤r› tarifleyen hastan›n ayak bile¤inde ge-
çici artrit öyküsü varken, erizipele benzer deri döküntüsü öyküsü
yoktu. Kar›n a¤r›s› nedeniyle acil servise baflvuran hastan›n a¤r›s›
genelde regl sanc›s› olarak yorumlanm›fl. Hastan›n daha önceden
d›fl merkezde verilen tam idrar tetkiklerinde +2 protein olmas› ve
akut fazlar›nda yükseklik olmas› üzerine AAA gen analizi istendi.
Bu esnada tekrar kar›n a¤r›s› ata¤› geçiren hastan›n akut fazlar› ve
idrar potein/kreatin oran› yüksekti. Gen analiz sonucu E148Q ge-
len hastaya kolflisin tablet 2×1/gün baflland›. 6 ayl›k takiplerinde
kar›n a¤r›s› ata¤› olmayan, menstrüel siklusu düzenli olan, akut
fazlar› ve idrar proteinürisi düzelen hasta rutin takibe al›nd›.



RAED Dergisi / RAED Journal • Cilt / Volume 10 • Say› / Issue 1 • Haziran / June 2018 51

Sonuç: Kad›n hastalarda AAA ataklar› menstruel s›klusla tetikle-
nebilir ve hastalar de¤iflik tan›larla takip edilebilir. AAA tan›s› kli-
nik kriterler ile konulsa da özellikle flüpheli vakalarda genetik ana-
lize baflvurulur. E148Q varyant›n›n sa¤l›kl› populasyonda yüksek
oranda bulunmas› ve E148Q homozigot ebeveynlerin sa¤l›kl› ol-
du¤u bilinse de, bu mutasyonu tafl›yan hastalar›n ço¤unun semp-
tomatik olmas› nedeniyle, klinik uyumlu kiflilerde AAA düflünül-
meli ve kolflisin tedavisine bafllanmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Ailevi Akdeniz atefli, E148Q mutasyon, en-
dometriozis

PS-18

Romatoid artritli hastalarda tocilizumab deneyimi: 
Geriye dönük çal›flma

Murat Günalt›l›1, Mustafa Erdo¤an2, Vedat Hamuryudan2

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim 

Dal›, ‹stanbul; 2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar›

Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Tocilizumab humanize monoklonal anti-IL-6 reseptör
(Anti IL-6R) antikorudur. Romatoid artrit (RA) tedavisinde etkin
bir tedavi yöntemidir ve monoterapide, tümör nekrozis faktör alfa
blokaj›ndan üstün oldu¤unu gösteren sonuçlar bildirilmifltir. Po-
liklini¤imizde takipli tocilizumab kullanan RA hastalar›n›n verile-
rini sunuyoruz.

Yöntem: RA tan›s›yla poliklini¤imizde takip edilen, tocilizumab
tedavisi alm›fl olan hastalar kay›t sistemimizden tespit edilerek,
tüm verileri dosyalardan retrospektif olarak ç›kar›ld›. Normal da-
¤›l›m gösteren veriler için ortalama ve standart sapma, normal da-
¤›l›m göstermeyen veriler için medyan ve çeyrekler aras› de¤erler
(IQR) verildi.

Bulgular: Tocilizumab tedavisi alm›fl 12’si juvenil bafllang›çl› ol-
mak üzere 39 RA hastas› (26 kad›n, 13 erkek) tespit edildi. Hasta-
lar›n genel özellikleri Tablo PS-18’de verildi. Tocilizumab teda-
visi öncesi medyan konvansiyonel hastal›¤› modifiye edici ajan
(cDMARD) kullan›m› say›s› 3 (IQR: 2–3.25, min-max: 1–4) idi.
Tocilizumab öncesi hasta bafl›na kullan›lan biyolojik DMARD
(bDMARD) say›s› ise 3 (IQR: 2–4) idi (Tablo PS-18). ‹lk
bDMARD olarak tocilizumab bafllanan 2 hastadan birinde ami-
loidoz di¤erinde ise prostat adenokarsinomu öyküsü mevcuttu.
Medyan tocilizumab kullan›m süresi 12 ay (IQR: 4–24) idi. On iki
hastaya (%31) monoterapi olarak verildi¤i tespit edildi. Hastala-
r›n 29’u (%74) tedaviye devam etmekte idi. 6 (%15) hastan›n ya-
n›ts›zl›k, 2 (%5) hastan›n kendi talebi, 2 (%5) hastan›n ise yan et-
ki (1 hastan›n major enfeksiyon, 1 karaci¤er toksisitesi) nedeniyle
olmak üzere 10 hastan›n (%26) tedavisinin sonland›r›ld›¤› tespit
edildi. Yan etkiler de¤erlendirildi¤inde bir hastan›n sepsis sonra-
s› öldü¤ü görüldü. Yan etkiler de Tablo PS-18’de özetlendi.

Sonuç: RA tedavisinde di¤er biyolojik DMARD’lara göre mono-
terapide üstünü¤ü gösterilimifl olmas›na ra¤men poliklini¤imizde
monoterapi olarak kullan›m oran› beklenenden düflük saptanm›fl-
t›r. Bu durum, tocilizumab’›n bizim hasta popülasyonumuzda ço-
¤unlukla (37/39, %95) çoklu cDMARD ve bDMARD tedavisine
dirençli hastal›kta tercih edilmesine ba¤l› olabilir. Prognoza veya

tedavi karar›na etki eden 2 yan etki gözlenmifl olup tocilizumab
güvenlik aç›s›ndan baflar›l› bulunmufltur. Yüksek tedavi yan›t ora-
n› (33/39, %85) ve düflük yan etki (2/39, %5) profilinin sonucu
olarak yüksek bir tedavi devam oran› saptanm›flt›r (29/39, %74).
Çal›flmam›z›n limitasyonu verilerin retrospektif olarak de¤erlendi-
rilmesidir.

Tablo (PS-018): Hastalar›n genel özellikleri ve tedavi bilgileri.

Erkek/Kad›n 13/26

Medyan yafl 53(IQR:33–67)

Tocilizumab öncesi median hastal›k süresi, ay 72 ay (IQR: 42-132)

Tocilizumab öncesi median cDMARD kullan›m› say›s› 3 ay (IQR: 2–3.25; 
min-max 1–4)

Tocilizumab öncesi kullan›lan cDMARD, n (%)
Metotreksat 35 (90)
Leflunomid 22 (56)
Hidroksiklorokin 18 (46)
Sulfasalazin 17 (43)

Tocilizumab öncesi kullan›lan bDMARD ajan say›s›, n (%)
‹lk ajan olarak Tocilizumab 2 (5)
1 Biyolojik ajan 3 (8)
2 Biyolojik ajan 10 (26)
3 ve üzeri biyolojik ajan 24 (61)

Median tocilizumab kullan›m süresi, ay 12 (IQR: 4–24)

Tocilizumab ile birlikte cDMARD kullan›m›, n (%)
Tocilizumab monoterapi 12 (31)
Lenflunomid 6 (15)
Metotreksat 4 (10)
Hidroksiklorokin 3 (8)
Salazopyrin 2 (5)
2’li kombinasyon 5 (13)
3’lü kombinasyon 6 (15)

Tocilizumab yan etki profili, n (%)
Ölüm* 1 (3)
Sepsis* 1 (3)
Minör alerjik reaksiyon 1 (3)
Sepsis d›fl› enfeksiyon 4 (10)
Karaci¤er toksisitesi† 5 (13)

* Ayn› hastaya ait veriler, †1 hastada tedavi de¤iflikli¤i ile sonlanan

Anahtar sözcükler: Romatoid artrit, jüvenil idiopatik artrit, toci-
lizumab

PS-19

Romatoid artritli hastalarda geliflen kaviter nodüller ve
prognozlar›

Aysun Aksoy1, Derya Kocakaya2, Yasemin Yalç›nkaya1, 
Sait Karakurt2, Semiha Emel Eryüksel2, Güzide Nevsun ‹nanç1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul; 2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, 

Gö¤üs Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Kronik eklem enflamasyonu ile seyreden ve otoimmun bir
hastal›k olan romatoid artrit (RA) seyrindeki akci¤er tutulumu ge-
nellikle plevral ya da parankimal tutulum fleklindedir. Akci¤erde
nodüller görülmekle birlikte kaviter özellik nadirdir. 
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Yöntem: ACR/EULAR (2010) kriterlerine göre RA olarak s›n›f-
land›r›lan, HRCT görüntülemelerinde nekrotik kaviter akci¤er
nodülü saptanan 6 hasta de¤erlendirildi. Hastalar›n klinik özellik-
leri, tedavi ve görüntüleme ayr›nt›lar› sunuldu (Tablo PS-19) 

Bulgular: Enfeksiyon klini¤i olmas› (n=) veya klinik flikayeti olma-
makla birlikte biyolojik tedavi alt›nda kontrol amaçl› çekilen grafi-
lerinde patoloji saptanmas› (n=) nedeniyle çekilen HRCT tetkik-
lerinde nekrotik kaviter nodül saptanan 6 RA hastas› de¤erlendir-
meye al›nd›. Hastalar›n hepsi seropozitifti. Tedavi özelliklerine
bak›ld›¤›nda; konvansiyonel DMARD olarak tüm hastalar lefluno-
mid almakta iken biyolojik DMARD tedaviler aras›nda, 1 etaner-
sept, 1 infliksimab, 1 rituksimab ve 3 abatasept yer almakta idi. Bir
vaka (ST) d›fl›nda tüm hastalara bronkoskopi yap›ld› ve ARB, ga-
laktomannan ve tüberküloz kültürleri negatif bulundu. Biyopsi ya-
p›lm›fl olan tek hastada patoloji nekrotizan romatoid nodül olarak
yorumland›. Dört hastada takip HRCT’de de var olan nodüller,
radyolojik olarak romatoid nodül lehine yorumland›. Befl hastada
çekilen PET CT’de bir hasta d›fl›nda (Vaka 2, belirgin FDG tutu-
lumu yok) hafif-orta düzeyde FDG tutulumu gözlendi. Tek has-
tada (Vaka 2) mevcut olan nodülde, radyolojik malignite ön tan›s›
nedeniyle örnekleme planland›, hasta kabul etmedi¤inden yap›la-
mad›. Bir hastada (Vaka 6) metotreksat tedavisi alt›nda çekilen
HRCT’ de nodül saptanmazken, leflunomide geçifl sonras› yeni
geliflen nodüller, nodüllerde kaviteleflme ve progresyon oldu¤u
görüldü. Di¤er bir hastada (Vaka 4) leflunomid tedavisi alt›nda ge-
liflen nodüllerin abatasept tedavisi sonras›nda kaviteleflti¤i gözlen-
di. Sertolizumab tedavisine devam eden baflka bir hastada (Vaka 1)

nodül kaviter özellik kazan›nca tedaviye ara verildi, ilaçs›z izlemde
de kaviter lezyonlar›n progrese oldu¤u görüldü. 

Sonuç: Akci¤erde kaviter nodüller nedeni ile de¤erlendirilen 6
RA hastas›nda baflvuruda ve izlemde enfeksiyon, malignite baflta
olmak üzere AC kaviter lezyonlar› ay›r›c› tan›s›na giren hiçbir pa-
toloji saptanmad›. RA hastalar›nda akci¤er kaviter lezyonlar›n›n
(özellikle enfeksiyon benzeri klinik ile baflvuranlarda bile) hastal›k
ile veya verilen konvansiyonel (özellikle leflunomid) ve biyolojik
DMARD tedavileri ile iliflkili olabilece¤i de düflünülmelidir.

Anahtar sözcükler: Kaviter nodül, leflunomid, romatoid artrit

PS-20

Seronegatif romatoid artritli hastalar›n ultrasonografi ile
entezopati aç›s›ndan de¤erlendirilmesi

Zeynep Ertürk1, Tu¤ba Özsoy2, ‹lker Ya¤c›2, Yasemin Yalç›nkaya1,
Ümmügülsüm Gazel1, Pamir Atagündüz1, Haner Direskeneli1, 
Nevsun ‹nanç1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul; 2Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, 

Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Seronegatif RA hastalar›nda özellikle spondiloartropati ile
tan›n›n kar›flabilmesi aç›s›ndan tendon ve entezis bölgelerin tutu-
lumunun de¤erlendirilmesi önem kazanmaktad›r. Seronegatif ro-
matoid artrit hastalar›nda entezit bölgelerindeki inflamatuar tutu-
lumu araflt›rmak ve sa¤l›kl› toplum, seropozitif RA ve ankilozan
spondilit hastalar› ile farkl›l›klar›n› de¤erlendirmek.

Tablo (PS-019): Hastalar›n demografik ve klinik özellikleri ile tomografi bulgular›.

Takip Hastal›k Kumulatif Leflunamid
süresi süresi Hasta steroid süresi Kulland›¤› BT 

Hasta Cinsiyet Yafl Sigara (ay) (ay) RF CCP özellikleri dozu (ay) biyolojikler bulgular›

1. GT K 43 VAR 100 276 169 >200 Yayg›n deride 5 g 84 Adalimumab 36ay Kas›m 2014’de 
romatoid Etanercept 24 ay saptanan multiple  

nodülleri var Rituksimab: alerjik kaviter nodüller 
reaksiyon, Abatacept progrese
7 ay, sertolizumab 

(1 y›ld›r kullanm›yor) 

2. ST E 68 VAR 67 100 330 Deformite, 9 g 10 Rituksimab (7/2014) 7/2017: Tek 16 mm
nodül yok kaviter nodül

3. HA K 53 YOK 68 140 629 163 Erozif 12 g 100 Adalimumab: 7 ay 9/2017’de multiple 
deforman, Etanercept: 2013’ten beri kaviter nodüller 

ciltte nodülleri al›yor 8/2017de kesiliyor mevcut, anti TNF
var kesildikten sonra 

gerileme var. 

4. AG K 57 YOK 38 240 44 111 Deformite, 14 g 84 Abatacept: 5/2015- 4/2016’da 
nodül yok 8/2017 soliter nodüller 

takipte kavitelefliyor

5. KD K 71 YOK 100 132 36 14 Deformite, 9 g 100 ‹nfliximab: 5 y›l, 4/2016:kaviter 
nodül yok Abatacept: 6/2015- nodüller progrese,

7/2016 yeni nodüller mevcut

6. FE E 67 YOK 120 145 269 21 Deformite, 5 g 25 ‹nfliximab: 7y›l Leflunamid öncesi 
nodül yok (2008-2015) BTde nodül yok

nodül oldu¤u için takipte nodül 
kesilmifl. 2/2017: gelifliyor ve 

abatacept: yan›ts›z kavitelefliyor
8/2017: rituksimab
(eklem aktivitesi)

BT: Bilgisayarl› tomografi, TNF: Tümör nekrozis faktör.
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Yöntem: Bu kesitsel çal›flmada, 2010 ACR/EULAR kriterleri-
ne göre tan› alan seronegatif RA hastalar›n›n aflil, plantar fasya,
proksimal patella, distal patella, quadriceps, tibialis anterior,
triceps, ortak fleksör ve ortak ekstansör tendon tutunma yerle-
ri entezopati aç›s›ndan ultrasonografi eflli¤inde gray skala ve
power Doppler ile de¤erlendirildi. Hastalar›n demografik özel-
likleri, hastal›k aktivite skoru ve yaflam kalite ölçekleri de¤erlen-
dirildi.

Bulgular: Çal›flmam›zda 27 seronegatif RA, 19 sa¤l›kl› kontrol,
24 seropozitif RA ve 23 ankilozan spondilit hastas›n›n sa¤ ve sol
taraf tendon tutunma bölgeleri de¤erlendirildi. Seronegatif RA
hastalar›n›n ortalama DAS28 düzeyi 3.6±1.28; ESR düzeyi
32.2±21.2; CRP düzeyi 12.37±27.77 olarak bulundu (Tablo PS-
20). Seronegatif RA hastalar›nda Madrid sonografik entezit
skoru (MASEI) 5 olarak bulundu, 4 hastada ciddi tutulumlu
bölge (MASEI≥20) saptand›. Seronegatif RA ile sa¤l›kl› kontrol
grubu (median: 3) aras›nda anlaml› fark bulunurken (p=0.014),
seropozitif RA (median: 6) ve ankilozan spondilit (median: 7)
gruplar› aras›nda anlaml› fark izlenmedi. Yap›lan karfl›laflt›rma-
larda quadriceps tendonda hipoekojenisite [16 (29.6%) vs 6
(12.5%), p=0.037)], quadriceps tendonda kemik erozyonu [9
(16.6%) vs 0, p=0.003] ve aflil tendonda kalsifikasyon [17
(31.4%) vs 6 (12.5%), p=0.023] seronegatif RA hastalar›nda se-
ropozitif RA hastalar›na göre daha s›k olarak saptand›. Serone-
gatif RA hastalar›nda ortak ekstansör tendon erozyonu [26
(48.1%) vs 3 (6.5%), p=<0.001], aflil tendon kalsifikasyonu [17
(31.4%) vs 2(4.3%), p=0.024] ve triceps tendon erozyonu [13
(24%) vs 1 (2.1%), p=0.035] ankilozan spondilit hastalar›na gö-
re daha s›k olarak saptand›. 

Tablo (PS-020): Hastalar›n demografik özellikleri.

Seronegatif Sa¤l›kl›   Seropozitif Ankilozan 
RA kontrol RA spondilit

Yafl, y›l 51.85±11.49 46.2±6.6 53.12±10.95 43.75±4.1

Kad›n, n (%) 48 (88.9) 38 (100) 44 (91.7) 38 (82.6)

RA süresi, y›l 9.8±6.75 NA 12.29±9.3 NA

RF titresi, mean 10.77±3.21 NA 323.68±372.72 NA

AntiCCP titresi, mean 3.99±4.13 NA 300.16±264.93 NA

DAS28, mean 3.6±1.28 NA 3.73±1.45 NA

ESR, mean 32.2±21.2 NA 38.73±26.88 38.72±9.16

CRP, mean 12.37±27.77 NA 12.73±18.57 10.38 ±9.3

Sonuç: Seronegatif RA hastalar›nda entezit tutulumunun nadir
olmad›¤›, ayn› zamanda seropozitif RA hastalar›nda da benzer
tutulumlar›n olabilece¤ini gözlemlenmifltir. Ay›r›c› tan› aç›s›n-
dan entezit bölgelerinin tutulumu seronegatif RA hastalar›nda
daha çok araflt›r›lmal› ve entezit bölgelerindeki aktif ve kronik
tutulumlar›n bu ay›r›mda bir rol oynay›p oynamad›¤› de¤erlen-
dirilmelidir.

Anahtar sözcükler: Entezit, romatoid artrit, spondiloartropa-
ti

PS-21

Romatoid artrit, non-Hodgkin lenfoma ve 
immün yetmezlik birlikteli¤i olan bir olgu

Fatih Y›ld›z

SBÜ Van E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, Van

Amaç: Romatoid artrit (RA), tüm eklemleri tutabilen kronik inf-
lamatuar bir hastal›kt›r. Sekonder immün yetmezlik nedenleri
(S‹Y), primer immün yetmezlik (P‹Y) tablolar›ndan daha s›k görü-
lür. Burada nadir görülen Non Hodgkin lenfoma (NHL), immün
yetmezlik (‹Y) ve RA birlikteli¤i olan bir olguyu sunmay› amaçla-
d›k. 

Olgu: 28 yafl›nda kad›n hasta, her iki dizinde flifllik nedeniyle Ha-
ziran 2015’de Romatoloji'ye baflvurdu. FM: Sol dizde belirgin flifl-
lik, sa¤ diz hafif flifllik vard›. Diz MR; Sol diz suprapataller bursit
ve eklemde s›v›, sa¤ diz suprapatellar bursit ve eklemde s›v› tespit
edilmifl. Tam kan say›m› (CBC), CRP-ESR normaldi. RF-Anti-
CCP, Brusella, ANA, Antids-DNA ve Hepatit mark›rlar› negatif
idi. Temmuz 2016’da her iki el bilek, P‹F ve MKP’lerde a¤r›, flifl-
lik ve parmakta tutukluk flikayeti ile baflvurdu (fiekil PS-21). El
MR; her iki el simetrik sinovit ile uyumlu kontrast tutulumlar› ve
tenosinovit bulgular› vard›. Seronegatif RA tan›s› kondu. Hasta
2005’dE NHL tan› alm›flt›. Hasta pnömoni, septik artrit ve tekrar-
layan enfeksiyonlar nedeniyle araflt›r›lm›fl. Kombine ‹Y tan›s› al-
m›fl (Sekonder/Primer?). Hipogammaglobulinemi nedeniyle 21
günde bir 0.5 kg ‹V‹G uygulan›yormufl. Hematolojiye dan›fl›larak
HQ 2×200 mg ve prednizolon (PN) 7.5 mg tb baflland›. Takibin-
de PN 5 mg düflüldü. El bilek hafif flifllik ve tenosinovit vard›. Ocak
2017’de 2 kez viral ve bakteriyel enfeksiyon geçirmifl ve immüno-
loji’de takibe al›nm›fl. HQ 400 mg ve PN 2.5 mg ile devam edildi.
CRP, ESR ve CBC normal, igA: 6.67 (60–330 mg/dl), igM: 4.17
(45–145 mg/dl) ve düzenli tedavi alt›nda igG 931 (550–1900
mg/dL) idi. 

Sonuç: P‹Y sendromlar›n’dan yayg›n de¤iflken immün yetmez-
lik (YD‹Y), eriflkinlerde görülen en s›k P‹Y durumudur. Otoim-
mün hastal›klarla beraber görülebilir (RA, SLE). Hastam›z›n
igA ve igM düflük saptand›. igG düzeyi tedavi alt›nda normaldi.

fiekil (PS-21): El parmaklar›nda flifllik.
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Hasta NHL ve tedaviye ba¤l› S‹Y mi? yoksa P‹Y mi? YD‹Y’de
kad›nlarda 300 kat artm›fl lenfoma riski nedeniyle geliflmifl
NHL m›d›r? Karar› vermek oldukça güçtür. Tedavide ‹V‹G
verilmesi ilk seçenektir. Baflta rekürren infeksiyonlar ve otoim-
mün hastal›klar gibi efllik eden komplikasyonlar da kontrol alt›-
na al›n›r.

Anahtar sözcükler: Artrit, lenfoma, immün yetmezlik, primer,
sekonder

PS-22

Klinik ve ultrason remisyonu uyumlu mu? 
‹nflamatuar olmayan hasta kaynakl› faktörlerin farkl› 
remisyon tan›mlar› üzerine etkisi

Ümmügülsüm Gazel1, Sibel Y›lmaz Öner2, Gülsen Özen1, Yasemin
Yalç›nkaya1, Zeynep Ertürk1, Pamir Atagündüz1, Haner Direskeneli1,
Nevsun ‹nanç1

1Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul; 2Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi Dr. Sadi 

Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Bu çal›flmada ultrason remisyonunun di¤er remisyon kri-
terleri ile uyumunu araflt›rmak ve inflamatuar olmayan hasta kay-
nakl› faktörlerin (depresyon, anksiyete, fibromiyalji, yorgunluk)
hem klinik hem de ultrason remisyonu üzerine etkisini ortaya koy-
mak amaçlanm›flt›r.

Yöntem: Bu çal›flmaya 2010 ACR/EULAR kriterine göre tan›
alan ve klinik remisyonda (DAS-28-ESH<2.6) olan ard›fl›k 50 has-
ta al›nd›. Hastalar›n Boolean ve SDAI remisyonlar›n› karfl›lay›p
karfl›lamad›klar› de¤erlendirildi ve 28 eklem gri skala (GS) ve po-
wer Doppler (PD) ultrasonografileri yap›ld›. Hastalar›n depresyon
ve anksiyetesi The Hospital Anxiety and Depresyon Scale
(HADS) ile, yorgunluklar› Multidimensional Assessment of Fati-
gue (MAF) skoru ile fibromiyaljileri yayg›n a¤r› indeksi (WPI) ve
semptom ciddiyet skoru (SS) ile de¤erlendirildi. Hastalar›n 5 y›l
izlem ard›ndan son vizitteki Boolean ve SDAI remisyonlar› da kay-
dedildi.

Bulgular: Hastalar farkl› ultrason remisyon tan›mlar›na göre 4
ayr› gruba ayr›ld› (Grup 1: PD=0 ve GS=0, Grup 2: PD=0 ve
GS≥0, Grup 3: PD=1 veya 0 ve GS=1 veya 0, Grup 4: PD=1 ve-
ya 0 ve GS≥0). ‹statistiksel anlaml›l›¤a ulaflmamakla birlikte kli-
nik remisyon kriterleri ile en fazla uyum grup 4 ile tan›mlanan
usg remisyonunda saptand› (Tablo PS-22). 2011 y›l›nda ilk vi-
zitlerinde ultrason remisyonunda olan bu hastalar 5 y›l sonun-
da klinik remisyon kriterleri ile tekrar de¤erlendirildi¤inde re-
misyon oranlar› grup 3 ultrason remisyonundaki hastalarda en
yüksek bulunmufltur (DAS28 %58, boolean %29, SDAI %47).
Ultrason remisyon gruplar›nda remisyonda olan ve olmayan
hastalar aras›nda yorgunluk, fibromiyalji, depresyon ve anksiye-
te ölçütleri aras›nda anlaml› bir fark bulunmad›. Buna karfl›l›k
hem SDAI remisyonunda olmayan hastalarda depresyon p<0.05
ve anksiyete p<0.03 hem de Boolean remisyonunda olmayan
hastalarda depresyon (p<0.008) ve anksiyete (p<0.014) anlaml›
olarak daha yüksek bulundu.

Sonuç: Hastalar›n yar›s›nda klinik ve ultrason remisyonu uyumlu
bulunmufltur. Grup 4 USG remisyon tan›m›n›n klinik remisyon
tan›mlar› ile uyumu iyi olmakla birlikte remisyon süreklili¤i grup
3 tan›m›na uyan grupta daha yüksek oranda olmufltur.Ultrason re-
misyonuna karfl›n SDAI ve Boolean remisyonunda olmayan hasta-
larda depresyonun ve anksiyetenin yüksek olmas› inflamatuar ol-
mayan hasta kaynakl› ölçütlerin ultrason remisyonunu daha az et-
kiledi¤ini göstermektedir.

Tablo (PS-022): Ultrason remisyonunun di¤er remisyon kriterleri ile
uyumu.

Das28 SDAI Boolean 
(n=50) (n=23) (n=22)

Grup 1: PD=0 GS=0 n (%) 13 (%26) 8 (%34.7) 5 (%22.7)

Grup 2: PD=0 GS≥0 n (%) 22 (%44) 10 (%43.4) 8 (%36.3)

Grup 3: PD=1 veya 0 ve n (%) 17 (%34) 8 (%34.7) 7 (%31.8)
GS=1 veya 0

Grup 4: PD=1 veya 0 ve GS≥0 n (%) 28 (%56) 13 (%56.5) 11 (%50)

Anahtar sözcükler: Romotoid artrit, remisyon, ultrason

PS-23

Kaposi sarkomunun efllik etti¤i otoimmün hemolitik 
anemi ile prezente bir sistemik lupus eritematozus olgusu

Murat Bektafl, Mehmet Akif Ya¤c›, Bahar Art›m Esen, Ahmet Gül,
Murat ‹nanç, Lale Öcal

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Kaposi sarkomu (KS) nadir görülen ve etyolojisinde Human Her-
pes Virus (HHV8) ile iliflkisi bilinen anjioproliferatif bir hastal›k-
t›r. Sistemik lupus eritematozus (SLE) birçok organ sistemini tu-
tabilen sistemik, otoimmün bir hastal›kt›r. Bu yaz›da kaposi sarko-
mu ile efl zamanl› ortaya ç›kan bir SLE olgusu sunulmufltur (fiekil
PS-23).

Anahtar sözcükler: Kaposi sarkomu, sistemik lupus eritemato-
zus, STAT4, immünsüpresyon

fiekil (PS-23): Kaposi sarkomu.
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PS-24

Sistemik lupus eritematozusu taklit eden gamma-delta 
T hücreli lenfoma

Çi¤dem Çetin1, Rafet Baflar1, Nesimi Büyükbabani2, 
Öner Sar›do¤an2, Can Baykal3, Ahmet Gül1, Murat ‹nanç1, 
Lale Öcal1, Bahar Art›m Esen1

1‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul; 2‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi,

T›bbi Patoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul; 3‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p 

Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Periferik T hücreli lenfomalar içerisinde yer alan gam-
ma delta T hücreli lenfomalar son derece nadir görülen, s›kl›k-
la hemofagostitik sendrom ile komplike olan agresif lenfoid tü-
mörlerdir. Burada lupus pannikülitini taklit eden bir primer ku-
tanöz gamma delta T hücreli lenfoma olgusu sunulmaktad›r.

Olgu: 32 yafl›ndaki kad›n hasta; yayg›n döküntü, atefl, gece ter-
lemesi, kilo kayb›, bacaklarda ve yüzde flifllik ile baflvurdu. Bafl-
vurudan alt› ay önce döküntüler için topikal kortikosteroid kul-
land›¤› ve iyileflme olmad›¤›, yaklafl›k bir ay sonra bacaklar›nda
fliflme ve oral aftöz ülserler geliflti¤i ö¤renildi. Tetkiklerinde, lö-
kopeni, lenfopeni, anemi ve transaminaz seviyelerinde hafif
yükselme, ANA nükleolar paternde 1/320 pozitif saptand›. Lez-
yonlar›n biyopsisinde subkutan ya¤ dokusunda lipogranülom
oluflumu, yo¤un kar›fl›k enflamasyon ve küçük damar vasküliti
bulgular› mevcuttu. Hastaya 20 mg/gün prednizolon ve 200
mg/gün hidroksiklorokin bafllanm›flt›. Bu tedavi k›sa süreli etki
etmifl, 1 ay içinde hasta atefl ve gece terlemesi yaflamaya baflla-
m›fl ve döküntüleri yayg›nlaflm›flt›. Bu nedenle Romatoloji kli-
ni¤imize baflvurmufltu. Muayenesinde 38°C atefl, periorbital ve
pretibial ödem, splenomegali, bilateral ayak bile¤i artriti, ek-
lemleri, boynu ve gövdesi üzerinde yayg›n makulopapüler dö-
küntüler saptand›. Tetkiklerinde sedimentasyon 25 mm/saat,
CRP 4 mg/l, Hgb 9 g/dl, lökosit 1800/mm3, nötrofil 1120/
mm3, lenfosit 500/mm3, ALT 132 U/I, LDH 2561 U/l, ferritin
1032 ng/, HbsAg, anti HCV, ANA, ENA profili ve anti ds
DNA negatif, C3 ve C4 düzeyleri normaldi. Hemofagositik
sendrom düflünüldü ve kemik ili¤i biyopsisi ile hemofagositoz
varl›¤› do¤ruland›. Metil prednizolon 40 mg/gün dozunda ve-
rildi. Deri lezyonlar›n›n derin punch biyopsisinde subkutan ya¤
dokusu ve dermisin tutulumu, CD8 ekspresyonu ve sitofagosi-
toz bulgular›, kutanöz gamma delta T hücre lenfoma tan›s›n›
do¤rulad›. 

Sonuç: Lenfomalarda bazen atipik prezentasyon tan›y› gecikti-
rebilir. Kutanöz T hücreli lenfoman›n deri alt› pannikülit-ben-
zeri T hücreli lenfoma (SPTCL) ve gamma-delta T hücreli len-
foma (GDTCL) olmak üzere iki çeflidi vard›r. Sistemik lupus
eritematosus panniküliti ile çak›flan özelliklere sahip bir çok
SPTCL olgusu bildirilmifltir. GDTCL'nin ise SLE panniküli-
tini taklit eden bildirimi nadirdir.

Anahtar sözcükler: Gamma delta T hücreli lenfoma, pannikülit,
sistemik lupus eritematozus

PS-25

Kaposi sarkomunun efllik etti¤i otoimmün hemolitik 
anemi ile prezente bir sistemik lupus eritematozus olgusu

Murat Bektafl

‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›,

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

51 yafl›nda kad›n iki ayd›r atefl, terleme, kilo kayb›, yüzde k›zar›k-
l›k, saç dökülmesi ve bacaklarda döküntü flikayetiyle baflvuran has-
tan›n özgeçmiflinde 1.5 ayl›k bir düflük ve 3 ayl›k bir ölü do¤um
hikayesi oldu¤u ö¤renildi. Hastan›n muayenesinde halsiz ve soluk
görünümde, malar rafl, alopesi, livedo retikülaris ve bilateral ba-
caklarda morumsu plak lezyonlar saptand›. Tetkiklerinde WBC:
4900/mm3, HGB: 4.7 g/dl, MCV: 79.5, PLT: 353.000/mm3, len-
fosit: 1000/mm3, gama globülin: 1.44 g, sedimentasyon: 130
mm/saat, CRP: 78 mg/L, albümin: 3.9 mg/dl, kreatinin: 0.7 mg/
dl, LDH: 270U/L, Direkt Coombs pozitif saptand›. Periferik
yaymas›nda yayg›n sferositler görüldü ve otoimmün hemolitik
anemi ile uyumlu bulundu. Serum kompleman düzeyleri normal,
ANA: 1/320 homojen pozitif, lupus antikoagülan› pozitif; RF, an-
tikardiyolipin ve anti B2 glikoprotein antikorlar› ve ENA paneli
negatif saptand›. SLE tan›s› konulan hastaya steroid (3 gün 500
mg pulse ve takiben 0.5 mg/kg) ve hidroksiklorokin 400 mg/gün
baflland›. Hastan›n alt ekstremitelerindeki mor plaklardan al›nan
biyopsi HHV 8 pozitif plak evresinde Kaposi sarkomu (KS) ile
uyumlu bulundu (fiekil PS-25). HIV serolojisi negatif saptand›.
KS nedeniyle immünsüpresif tedavi verilemedi¤inden IVIG bafl-
lanmas› planland›. Mevcut tedavi alt›nda hastan›n hemoglobini
10.5 mg/dl üzerine ç›kt›. Onkoloji ile konsülte edilen hastaya sis-
temik kemoterapi planland›. KS nadir görülen ve etiyolojisinde
HHV8 ile iliflkisi bilinen ön planda deri ve mukozalar› tutan an-
jioproliferatif bir hastal›kt›r. KS'nin; klasik, Afrika’da görülen en-
demik, AIDS iliflkili (epidemik) ve iyatrojenik olmak üzere dört ti-
pi bulunmaktad›r. Özellikle uzun süreli immünsüpresif tedavi
alan baflta SLE olmak üzere birçok otoimmün hastal›k seyrinde
kaposi sarkomu geliflimi bildirilmifltir (iyatrojenik). Bizim olgu-
muz ise bafltan beri hiç immünsüpresif tedavi almam›fl olmas›,

fiekil (PS-25): Kaposi sarkomu.
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herhangi bir nedenle immünsüpresyonunun bulunmamas› ve efl
zamanl› SLE ile prezente olmas›yla dikkat çekicidir. KS gelifli-
minde interlökin 8 reseptör beta, interlökin 13 ve STAT4 poli-
morfizmi daha önceki çal›flmalarda tan›mlanm›flt›r. STAT4 poli-
morfizmi ile SLE iliflkisi iyi bilinen bir durumdur. STAT4 akti-
vasyonu ile interferon yan›t› üzerinden geliflen CD4T hücre akti-
vasyonu HHV8 gibi virüslere karfl› geliflen selüler immün yan›tta
önemli rol oynayamaktad›r. Bu da bu polimorfizmi tafl›yan birey-
lerde KS geliflimini kolaylaflt›r›c› bir neden olabilir. Olgudaki
SLE gelifliminin bir paraneoplastik süreçle iliflkili oldu¤u düflünü-
lebilece¤i gibi her iki hastal›¤›n ortak bir patogenez üzerinden de
geliflmifl olabilece¤i bir olas›l›kt›r.

Anahtar sözcükler: SLE, Kaposi sarkomu, HHV8, STAT4 

PS-26

Tedaviye dirençli, ciddi trombositopenili SLE hastas›

Zevcet Y›lmaz

Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Romatoloji Klini¤i, ‹zmir

Amaç: Sistemik lupus eritematozus (SLE) immun sistem iliflkili
doku hasar› ile seyreden multisistemik otoimmun bir hastal›kt›r.
Hematolojik bozukluklar SLE'de oldukça s›kt›r ve ço¤u zaman
hafif olduklar› için bir müdahele gerektirmezler. SLE hastalar›nda
trombositopeni %15–25 saptan›r ve hastal›¤›n aktivitesi ile genel
olarak paralellik gösterir. Burada SLE tan›s› konulmufl kortikoste-
roid ve immunsupresif tedavi ile ciddi trombositopenisi kontrol al-
t›na al›namayan ve Rituksimab ile yan›t al›nan bir olgu.

Olgu: 29 yafl›nda bayan hasta; postpartum 2. ayda difleti kanama-
s›, epistaksis geliflmesi nedeniyle Dahiliye poliklini¤ine baflvuran
hastan›n yap›lan tetkiklerinde; hemogramda trombositopeni
(39.000 K/uL), ANA 1/1280 homojen+granüler bulunmas› üzeri-
ne romatolojiye konsülte edildi. Hasta SLE'ye ba¤l› trombosito-
peni olarak de¤erlendirildi ve 0.5 mg/kg/gün prednisolon, hidrok-
siklorokin 400 mg/gün eklendi. Hastan›n klinik izleminde trom-
bosit de¤erlerinde yükselme olmamas› nedeniyle azatiopurin 150
mg/gün eklendi. Hastan›n direk ve indirek coombs negatif saptan-
d›. Hastan›n bu mevcut tedavi alt›nda trombositler 70–80.000’e
kadar yükselmekte, steroid dozu azalt›ld›¤›nda ise 40.000'nin alt›-
na gerilemekte idi. Hasta tedavinin 3. ay›nda Romatoloji Polikli-
ni¤i’ne epistaksis ve vaginal kanama ile baflvurdu. Yap›lan periferik
yayma trombositopeni ile uyumlu ve hemogramda trombosit 3000
saptand›. Hastan›n steroid dozu 1 mg/kg/güne yükseltildi ayn› za-
manda 400 mg/kg/gün dozunda 5 gün intravenöz ‹mmunglobulin
uyguland›. Trombositleri 110.000 olan hasta 1 ay sonra poliklinik
kontrolüne ça¤r›larak taburcu edildi. Hasta 20 gün sonra epistak-
sis ve difleti kanamas› ile Romatoloji Poliklini¤i’ne baflvurdu. He-
mogramda trombositleri 9000 saptanmas› üzerine 400 mg/kg/gün
5 gün intravenöz immunglobulin uyguland›. Hasta 3 hafta sonra
fliddetli epistaksis ve vaginal kanama ile baflvurdu. Hastan›n he-
mogramda trombositleri 7000 saptand›. Hasta mevcut tedavilere
dirençli trombositopenisi nedeniyle rituksimab 1000 mg/gün 2
hafta ara ile uyguland›. Hastan›n 1 ay sonraki poliklinik kontrolün-
de trombositleri 220.000 saptand›. Hasta flu an rituksimab tedavi-
sinin 4. ay›nda ve trombosit de¤erleri 190.000 olarak izlenmekte. 

Sonuç: Kortikosteroid ve sitostatik ilaç tedavisi ile trombosit say›-
s› yeterli say›ya yükselmeyen veya trombositopeni kontrolü için
uzun süre yüksek doz kortikosteroid verilmesi gereken hastalara
CD20 antikoru olan rituksimab uygulanabilir.

Anahtar sözcükler: Rituksimab, trombositopeni, sistemik lupus
eritematosus

PS-27

Sistemik lupus eritematozus ve Gaucher hastal›¤› 
birlikteli¤i: Bir olgu sunumu

Servet Yolbafl

‹nönü Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, Malatya

Amaç: Sistemik lupus eritematozus (SLE), gibi hematolojik ve cilt
bulgular› gösterebilen birçok hastal›k vard›r ve SLE ile birlikte gö-
rüldüklerinde tan› ve tedavi karmaflas›na yol açabilmektedirler. Ga-
ucher hastal›¤› (GH) glukoserebrozidaz eksikli¤i sonucu mono-
sit/makrofajlar›n lizozomlar›nda glikolipidlerin birikimi ile karak-
terize, çeflitli organlar›n infiltrasyonuna yolaçan bir lizozomal de-
polama hastal›¤›d›r. GH’de, splenomegali, sitopeniler ve döküntü-
lü cilt lezyonlar› görülebilmektedir.

Olgu: 20 yafl›nda bayan hasta poliklini¤imize yüz ve kollarda yay-
g›n cilt döküntüsü ve halsizlik flikayeti ile baflvurdu (fiekil PS-27).

fiekil (PS-27): Hastan›n tedavi öncesi ve sonras› cilt bulgular›.

Tedavi öncesi Tedavi sonras›

Tedavi öncesi Tedavi sonras›
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4 y›l önce hastaya SLE ve antifosfolipit antikor sendrom tan›lar›
konulmufl. Ek olarak 1.5 y›l önce hastaya Gaucher hastal›¤› tan›-
s› konumufl. Farkl› zamanlarda metil prednizolon, azatioprin,
hidroksiklorakin, warfarin, mikofenolat mofetil, intravenöz im-
münglogülin (6 kür) ve methotreksat tedavileri verilmifl. Hasta 2
y›l önce bir kez rituksimab tedavisi ald›¤›n› fakat platelet düflük-
lü¤ü yapt›¤› için kesildi¤ini ifade ediyordu. Uygulanm›fl olan te-
davilerle, hastan›n yüzde ve kollarda daha yayg›n olan subakut
cilt lezyonlar›nda gerileme olmad› ve laboratuar verilerinde dü-
zelme saptanmad›. Hasta önerilen siklofosfamidi infertilite yapt›-
¤› için ve belimumab› ise maliyetinden dolay› alamad›. Hastaya 8
ay önce GH için enzim replasman tedavisi baflland›. Cilt bulgu-
lar› k›smen geriledi. Tetkiklerinde lökosit: 3000 /mm3, Hb: 8.8
g/dl, eritrosit sedimantasyon h›z›: 21 mm/h, CRP: 0.7 mg/dl, an-
ti-ds DNA >150 ve C3/C4 düflük saptand›. Hastaya 6 ay önce ri-
tüksimab tedavisi tekrar verildi. Hastan›n cilt bulgular› geriledi
(fiekil PS-27). 

Sonuç: GH'nin ilerleyici glikolipidlerin birikimi makrofaj akti-
vasyonunu tetikleyerek immün sistemin kronik stimülasyonuna
yol açabilir. GH'de ortaya ç›kan immünolojik bozukluklar,
SLE'nin gelifliminde ve aktivasyonunda tetikleyicisi olarak ifllev
görebilir. Bizim olgumuz SLE tedavisi ile birlikte GH için en-
zim replasman tedavisi al›nd› ve bu teavilerle cilt bulgular› ge-
riledi. SLE hastalar›nda tedaviye dirençli cilt ve hematolojik
bulgular›n varl›¤›nda, benzer klini¤e yol açabilecek di¤er hasta-
l›klar›n gözden geçirilmesi gerekir. Efllik eden hastal›¤›n tedavi
edilmesi SLE bulgular›n›n gerilesine katk› sa¤layabilmektedir.

Anahtar sözcükler: Sistemik lupus eritematozus, Gaucher hasta-
l›¤›, ritüksmab

PS-28

Sistemik lupus eritematozusta steroide dirençli bir 
intestinal psödoobstrüksiyon vakas›

Sinem Nihal Esato¤lu1, Elif Dinçses1, Demet Dinçay Ferahman2,
Eda Nuho¤lu Kantarc›2, Gülen Hatemi1, Emire Seyahi1, 
‹zzet Fresko1, Melike Meliko¤lu1

1‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim 

Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul; 2‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p

Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Sistemik lupus eritematozus (SLE)’da mezenterik vaskülit,
protein kaybettiren enteropati, intestinal psödoobstrüksiyon
(‹PO), hepatit ve pankreatit gibi gastrointestinal sistem tutulumu
ile iliflkili patolojiler görülebilmektedir. ‹PO, barsak içeri¤inin ak›-
fl›n› engelleyen mekanik bir lezyonun yoklu¤unda ince veya kal›n
barsak t›kan›kl›¤›n›n belirtileri ile karakterize bir sendromdur. Bu-
rada, steroid tedavisine dirençli bir ‹PO vakas› sunulmufltur. 

Olgu: 44 yafl›nda erkek hasta, 2012 y›l›nda lenfopeni, trombosito-
peni, ANA ve anti dsDNA pozitifli¤i ile SLE tan›s› alm›fl ancak ta-
kiplerine devam etmemifl. Bir haftad›r olan kar›n a¤r›s› ve fliflkinlik
nedeniyle klini¤imize baflvurdu. Gaz-gaita ç›k›fl› azalm›flt›. Fizik
muayenesinde bat›n distandü, barsak sesleri azalm›fl ve bat›nda
yayg›n hassasiyet mevcuttu. Trombosit: 55.000/mm3, sedimentas-
yon: 10 mm/sa, CRP: 50 mg/dl (<5), ANA 1/640 pozitif, anti
dsDNA: 149 IU/ml ve C3-C4 düflük saptand›. Paralitik ileusa ne-
den olabilecek elektrolit bozuklu¤u ise saptanmad›. Gaitada erit-
rosit ve lökosit görülmedi. Ayakta direkt bat›n grafisinde (ADBG)
kolonik anslarda dilatasyon görüldü (fiekil PS-28a). Bat›n tomog-
rafiside sigmoid ve inen kolonda splenik fleksuraya dek uzanan du-
var kal›nlaflmas›, transvers kolonda ve çekumda 8 cm’e varan dila-

fiekil (PS-28): Tedavi öncesi (a) ve sonras› (b) ADBG görüntüsü.

a b
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tasyon görüldü. Perforasyon ve mekanik ileusa neden olabilecek
bir patoloji ise saptanmad›. ‹PO ön tan›s›yla oral al›m› kesildi, to-
tal parenteral nütrisyon baflland› ve nazogastrik tüp tak›ld›. Metil-
prednizolon 3 gün 500 mg ‹V bafllanarak 60 mg/gün devam edil-
di. Klinik tablonun düzelmemesi üzerine siklosporin ‹V 250
mg/gün eklendi. Tedavinin 4. gününde gaz-gaita ç›k›fl› artt›, dis-
tansiyonu geriledi ve rejim 1’i tolere etti. Yedinci gününde ise re-
jim 3’e geçildi ve kontrol ADBG‘de hava s›v› seviyesinin olmad›¤›
görüldü (fiekil PS-28b). Siklosporin orale geçildi. Proteinürisi ne-
deniyle yap›lan böbrek biyopsisinde Class III+V lupus nefriti sap-
tand› ve üçüncü haftada siklosporin kesilerek siklofosfamide geçil-
di. 6 ay›n sonunda siklofosfamid tedavisi alt›nda yeni bir yak›nma-
s› olmad›.

Sonuç: ‹PO genellikle SLE hastalar›n›n aktif döneminde görülür
ve baz›lar›nda bafllang›ç bulgusu olabilir. Literatürde steroidlerin
yetersiz oldu¤u vakalar %65’i bulabilmekte ve bu vakalarda vakit
kaybetmeden immünsupresiflerin eklenmesi gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: Gastrointestinal tutulum, intestinal psödo-
obstrüksiyon, SLE

PS-29

Geleneksel immünosüpresiflere dirençli üveitte interferon
alfa-2a deneyimi

Sadettin Uslu1, Gerçek Can1, Fatos Onen1, Ali Osman Saatçi2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, ‹zmir; 2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, 

Göz Hastal›klar› Anabilim Dal›, ‹zmir

Amaç: Behçet sendromu (BS), göz, vasküler, gastrointestinal ve si-
nir sistemi tutulumunun yan› s›ra oral ve genital ülserler, papülo-
püstüler lezyonlar ve eritema nodozum gibi çeflitli mukokutanöz
bulgulara sahip çok sistemli bir vaskülittir. Oküler tutulum, BS'de
en s›k görülen organ bulgusudur. BS hastalar›n›n yaklafl›k %50'si
oküler tutuluma sahiptir ve retinal vaskülitle birlikte görülen bila-
teral panuveit, oküler tutulumun en s›k görülen ve fliddetli formu-
dur. Oküler Behçet hastal›¤›n›n akut ataklar›n›n ana tedavi seçene-
¤i olan kortikosteroidler tekrarlayan enflamasyonun önlenmesin-
de etkisizdir. Sistemik kortikosteroidler ve azatioprin, siklosporin
kombine tedavileri a¤›r vakalarda hastal›¤›n kontrolünde etkisiz
olabilir. Geleneksel immünosupresif ajanlara dirençli Behçet üve-
iti olan hastalarda interferon alfa-2a (IFN-α-2a) monoterapisinin
etkinli¤i ve tolere edilebilirli¤i ile ilgili klinik deneyimimiz olan 22
yafl›nda Behçet tan›l› posterior üveitli olgu sunulmufltur.

Olgu: 2014 y›l›nda, 22 yafl›nda erkek hastaya tekrarlayan oral aft,
genital aft, eritema nodosum ve paterji pozitifli¤i, HLAB51 pozi-
tifli¤i nedeniyle BS tan›s› konmufl. 2015 y›l›nda sa¤ gözde posteri-
or üveit saptanmas› nedeni ile azatioprin tedavisi baflland›. Taki-
binde üveit ataklar› olunca siklosporin tedavisi eklendi. 2016 y›l›n-
da siklosporin ve azatioprin tedavisi alt›ndayken posterior üveit
ataklar› tekrarlad›, geçirdi¤i a¤›r akut üveit ataklar›nda sistemik ve
intravitreal kortikosteroid tedavinin bir parças› olarak uyguland›
ve hastan›n almakta oldu¤u tedavisi kesilip infliksimab tedavisi
planland›. ‹nfliksimab tedavisi baflland›¤›nda hastada yan etki ola-
rak anafilaksi geliflti. Bu nedenle hastaya interferon alfa 2a tedavi-
si baflland›. Hasta haftan›n 3 günü 4.5 mio.I.U. sc olarak kullan-

maktad›r. Hasta interferon alfa 2a tedavisi al›rken üveit ata¤› göz-
lenmedi.

Sonuç: Retinal vaskülitli veya retinal vaskülit bulunmayan poste-
rior üveitli Behçet hastalar› azatioprin, siklosporin, interferon-alfa
ve anti-TNF'ler gibi immünosupressif ajanlarla tedavi edilmelidir.
IFN ilk olarak 1994 y›l›nda Behçet üveitinde kullan›lm›fl ve mü-
kemmel tedavi etkinli¤i daha önce bildirilmifltir. Yan›t oran›n›n
%80 ila %90 aras›nda de¤iflti¤i gösterilmifltir ve IFN, vitreus inf-
lamasyonu, retinal vasküliti ve maküla ödemi iyilefltirmede etkili
kabul edilir. IFN-α-2a tedavisi geleneksel tedavi rejimlerine di-
rençli Behçet üveitinde etkilidir ve görsel prognozda belirgin dü-
zelme sa¤lar.

Anahtar sözcükler: Behçet hastal›¤›, üveit, interferon alfa-2a
(IFN-α-2a)

PS-30

Temporal arter tutulumu bulunan ANCA iliflkili vaskülit 
olgusu

Hakan Babao¤lu, Özkan Varan, Abdurrahman Tufan, 
Mehmet Akif Öztürk, fieminur Haznedaro¤lu, Berna Göker

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Vaskülitler etkiledikleri damar büyüklü¤üne göre s›n›flan-
d›r›lm›fllard›r. ANCA iliflkili vaskülit küçük-orta, temporal arterit
ise orta-büyük damarlar› etkiler. ANCA iliflkili vaskülit ve tempo-
ral arterit farkl› klinik prezentasyon, tedavi ve prognoza sahiptir.
ANCA iliflkili vaskülitin temporal arter tutulumu nadiren bildiril-
mifltir. Bu posterde Temporal arter tutulumu olan ANCA iliflkili
vaskülit vakas› sunulacakt›r.

Olgu: 73 yafl›nda erkek hasta, 1 ay önce bafllayan yayg›n a¤r› fli-
kâyeti ile baflvurdu. Ast›m tan›s› ile izlenen hastan›n ellerinde ve
ayaklar›nda uyuflukluk yürümekte güçlük ve güçsüzlük flikayeti
mevcuttu. Çene kladikasyosu tarifliyordu. Temporal bölgede
hassasiyet veya indurasyon saptanmad›. Fizik muayenesinde üst

fiekil (PS-30): Temporal arter biyopsisi. Plazma hücreleri ve histiositlerden
oluflan yo¤un inflamasyon.
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ve alt ekstremite de objektif kas güçsüzlü¤ü bulgusu mevcuttu.
Baflvuru an›nda CRP 78 mg/dL, sedimentasyon 55 mm/h, P-
ANCA (‹FA) pozitif, lökosit 34×103/uL nötrofil 6×103/uL,
lenfosit 1.6×103/ uL, eozinofil 25.6×103/uL olarak saptand›.
Kranial difüzyon MRG sonucu talamik subakut enfarkt ile
uyumlu saptand›. MRG anjiyografi görüntülemesinde aort ve
dallar›, vertebral ve karotis arter ve dallar›nda patoloji saptan-
mad›. EMG sonucunda a¤›r derece yayg›n sensorimotor tipte
periferik nöropati saptand›. Nörolojik tutulumlar›n›n serebro-
vasküler olayla uyumlu olmamas› nedeniyle, vaskülitik tutulum
olarak de¤erlendirildi. Temporal arter biyopsisi sonucunda
plazma hücreleri ve histiositlerden oluflan yo¤un inflamasyon
saptand› (fiekil PS-30). Temporal arter tutulumlu ANCA iliflki-
li vaskülit tan›s› konulan hastaya 3 gr pulse steroid tedavisi ve-
rildi. Takiben 1 mg/kg/gün oral prednizolon ve 2 mg/kg/gün
azatiyopurin baflland›. Tedavinin 3. ay›nda akut fazlarda ve ei-
sonofil düzeylerinde anlaml› gerileme saptand›. Hastan›n sol
aya¤›ndaki kuvvet kayb› haricinde di¤er flikâyetleri gerilemiflti.

Sonuç: Temporal arter tutulumu ile giden ANCA iliflkili vaskülit
nadir olarak görülmektedir. Her iki vaskülit tipinin tedavi ve prog-
noz aç›s›ndan farkl›l›klar› mevcuttur. Bu nedenle bu iki vaskülitin
ay›r›c› tan›s›n›n do¤ru yap›lmas› hastan›n prognozunu iyilefltirir.
Bafl a¤r›s› ve çene kladikasyosu olan hasta temporal arterit aç›s›n-
dan araflt›r›lmal›d›r, ancak temporal arter biyopsi sonucunda tem-
poral arteritin tipik patolojisi olan granülamatöz inflamasyon ve
giant cell görülmemesi durumunda di¤er vaskülit tiplerinden flüp-
helenilmelidir.

Anahtar sözcükler: ANCA, vaskülit, temporal arter

PS-31

Relapsing polikondrit iliflkili aortit: Olgu sunumu

Mustafa Erdo¤an, Cem Sulu, Gül Güzelant, Emire Seyahi, 
Vedat Hamuryudan

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim 

Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul 

Amaç: Relapsing polikondrit (RP), kulak kepçesi, sklera, laringot-
rakeal yap›lar baflta olmak üzere; tip 2 kollajen içeren dokularda
doku hasar› ve fibrozis ile sonuçlanan tekrarlayan inflamasyonla
seyreden nadir bir sistemik hastal›kt›r. RP’de aortit %5–10 s›kl›k-
ta görülebilir. RP'ye ba¤l› aorta ve dallar›n›n tulumu ile seyreden
bir vaka sunuyoruz.

Olgu: 39 yafl›nda kad›n hasta kardiyovasküler cerrahi hekimi tara-
f›ndan aortit flüphesi ile taraf›m›za yönlendirildi. Hastan›n 3 y›l
önce myokard enfarktüsü sonras› koroner by-pass operasyonu, 2
y›l önce ise bilateral femoral arter anevrizmas› nedeniyle aorta-fe-
moral by-pass-greft operasyonu geçirdi¤i ö¤renildi. Hastaya 3 ay
önce femoral greft distalinde geliflen bilatarel femoral anevrizma
nedeniyle 2. kez by-pass greft operasyonu yap›lm›fl. Bu dönemde
nefes darl›¤› nedeniyle çekilen bilgisayarl› tomografide, arkus aor-
tada mural trombüs içeren annüler anevrizma (45 mm) ve aort ba-
s›s›na sekonder sol ana bronflta %50 darl›k ve solunum fonksiyon
testlerinde obstrüktif patern saptanm›fl. Eksizyon materyalinde
aortit saptanmas› üzerine ise taraf›m›za yönlendirilmifl.

Tart›flma: Hastan›n poliklini¤imzdeki sorgulamas›nda kulak kep-
çesinde tekrarlayan a¤r›-k›zar›kl›k, üveit flüphesi ile tedavi ve nazal
septoplasi öyküsü oldu¤u ö¤renildi. Fizik muayenede sa¤ gözde
skleromalazi, eyer burun deformitesi, dinlemekle ekspiryum uza-
mas› saptand›, di¤er sistemik muayeneleri normal idi. Ay›r›c› tan›-
da Behçet sendromu, ANCA iliflkili vaskülit ve di¤er romatolojik
hastal›klar d›fllanarak RP tan›s›yla pulse steroid ve Siklofosfamid
(750 mg/m2) tedavisi baflland›. Tedavinin 3. ay›nda arkus aorta
anevrizma çap›nda art›fl (49 mm) saptanmas› üzerine ‹nfliksimab
(5 mg/kg) baflland›.

Sonuç: RP s›kl›kla burun, kulak ve solunum sistemi yak›nmalar›
ön planda bafllayan multisistemik bir hastal›kt›r. Vasküler sistem
tutulumu, enfeksiyonlardan sonra mortalitede ikinci s›rada yer al-
d›¤› için, hastal›¤›n ve vasküler tutulumun erken tan›nmas› önem
arz etmektedir.

Anahtar sözcükler: Anevrizma, aortit, relapsing polikondrit, vas-
külit

PS-32

Behçet hastal›¤›, myleodisplastik sendrom ve 
trizomi 8 birlikteli¤i

Erdal Bodakçi1, Nazife fiule Yaflar Bilge1, Neslihan And›ç2, 
Timuçin Kaflifo¤lu1

1Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, 

Eskiflehir; 2Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Hematoloji 

Bilim Dal›, Eskiflehir

Amaç: Behçet hastal›¤› (BH) ve miyelodisplastik sendrom (MDS)
iliflkisine dair pek çok olgu bildirisi vard›r. Bu hastalarda trizomi 8
varl›¤›n›n özellikle intestinal Behçet tutulumu ile iliflkisi oldu¤u
düflünülmektedir. Burada MDS ile birlikte intestinal Behçet has-
tal›¤› tan›s› alan ve trizomi 8 pozitifli¤i olan bir olguyu sunuyoruz.

Olgu: 39 yafl›nda erkek hasta 2 ay önce bafllayan halsizlik, ça-
buk yorulma flikayetlerine ek olarak dilde, damakta, yanak iç
mukozas›nda a¤r›l› ve tekrarlayan oral aftlar ve 1 ay öncede
skrotumda 2 adet a¤r›l›, derin aftöz ülser geliflmesi nedeni ile
baflvurdu.Muayenesinde çok say›da oral aft, skrotumda yeni iyi-
leflmifl skarl› 2 adet ülser ve aktif 1 adet skrotal ülseri vard›. La-
boratuar›nda hemoglobin 8.4 g/dl, lökosit 1.5×103 /ul, nötrofil
0.9×103/ul idi. Paterji testi negatif, HLA-B51 testi pozitifti.
Geçirilmifl üveit ve artrit ata¤› yoktu. Tromboflebit, eritema
nodozum ve osteofolliküler lezyonlar› yoktu. Behçet hastal›¤›
düflünülen hastada anemi ve nötropeniyi aç›klayacak enfeksiyöz
bir neden saptanmad›. Yap›lan kemik ili¤i biyopsisinde hipop-
lazi, diseritropoetik ve megakaryositik displazi saptand›. Karyo-
tip analizinde 47 XXY, +8 (trizomi) saptanan hastaya 2016
WHO s›n›flamas›na MDS-MLD ve IPSS-R skoru 1.9 olan
MDS düflünüldü ve tedavisiz takip önerildi. Takibimizdeyken
kar›n a¤r›s› geliflen hastaya çekilen BT' de terminal ileumda
barsak duvar›nda kal›nl›k olmas› üzerine yap›lan kolonoskopide
terminal ileumda 1 adet derin ülser görüldü. Histopatolojik in-
celemede nonspesifik inflamasyon saptand›. Ay›r›c› tan›da tü-
berküloz için bak›lan Quant›feron negatif ve patolojisinde kaze-
ifikasyon nekrozu yoktu. Crohn hastal›¤› için histolojisinde gra-
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nülom yoktu, kolonoskopide segmental, perianal tutulum yok-
tu. Hastaya metilprednisolon 60 mg/gün baflland›.

Sonuç: Literatürde önce MDS sonra Behçet, önce Behçet sonra
MDS tan›s› alan hastalar oldu¤u gibi bizim hastadaki gibi efl za-
manl› vakalarda mevcuttur. Özet olarak; BH genel olarak sitope-
nilerin görülmedi¤i bir hastal›kt›r. E¤er sitopeni varsa öncelikli
olarak MDS araflt›r›lmal›d›r. Ayr›ca trizomi 8 için karyotip analizi
yap›lmal›d›r. Tersine MDS hastal›¤› olan bir hastada oral aft, ge-
nital ülserler efllik ediyorsa BH aç›s›ndan de¤erlendirmelidir.

Anahtar sözcükler: Behçet hastal›¤›, myelodisplastik sendrom,
trizomi 8

PS-33

Granülamatöz polianjiitli bir hastan›n nadir görülen 
santral sinir sitemi ve kardiyak tutulum prezentasyonu

Ahmet Karatafl, Burak Öz, Zeynel Abidin Akar, 
Süleyman Serdar Koca

F›rat Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›, Elaz›¤

Amaç: Granülamatöz polianjiit (GPA) etiyolojisi bilinmeyen bafl-
l›ca üst ve/veya alt solunum yollar› ile böbre¤i etkileyen ANCA
iliflkili bir vaskülittir. Konstitüsyonel semptomlar›n yan› s›ra göz,
deri, kulak, kalp, gastrointestinal, genitoüriner, periferal ve santral
sinir sistemi gibi farkl› tutulumlara neden olabilmektedir.

Olgu: 41 yafl›nda kad›n hastaya 3 y›l önce kalp kapak hastal›¤› ne-
deniyle mitral kapak replasman› yap›lm›fl bu nedenle warfarin te-
davisi kullan›yormufl. Son zamanlarda bafllayan halsizlik, eklem a¤-
r›lar› ve akut faz yüksekli¤i nedeniyle romatoloji kontrolü öneril-
mifl. Ancak romatolojik de¤erlendirme öncesinde hastada ani bafl-
layan fluur bulan›kl›¤› geliflmesi üzerine yap›lan tetkikler sonras›
serebrovasküler hemoraji (SVH) tespit edilerek yo¤un bak›m üni-
tesinde takip edilmifl. Bu süreçte romatolojik aç›dan de¤erlendiri-
len hastada SVH öyküsü warfarine ba¤l› olabilece¤i ancak INR
de¤erlerinin normal ve akut faz yan›tlar›n›n yüksek olmas› nede-
niyle altta yatan bir vaskülit tablosu olabilece¤i düflünüldü. Fizik
muayenede; fluur konfü, kooperasyonu yoktu. Tansiyon: 90/60
mmHg, kalp h›z›: 98/dk, ritmikti. Yap›lan tetkiklerde Hb: 9.2 g/dl,
sedimantasyon: 85 mm/h, CRP: 63.4 mg/l, INR: 1.1, cANCA po-
zitif saptand›, idrar tahlilinde özellik yoktu. Toraks BT, bat›n
BT'de özellik saptanmad›. Hasta ANCA iliflkili vaskülit olarak ka-
bul edilerek pulse steroid, siklofosfamid tedavileri uyguland›. 6 kür
sonras› beyin fonksiyonlar›nda anlaml› iyileflme görüldü. ‹dame
tedavide warfarin etkileflimi nedeniyle azatiopürin düflünülmedi.
Rituksimab tedavisiyle devam edildi. Hasta halen nörolojik bulgu
olarak her iki alt extremitede 3/5 güç kayb›yla takip edilmektedir.
GPA’da santal sinir sistemi tutulumu nadir de olsa görülebilmek-
tedir (%7–11). Tutulum pakimenenjit, iskemik ve hemorajik lez-
yonlar, intraserebral granülom fleklinde olabilmektedir. Ayr›ca
GPA’da kardiyak tutulum %6–44 gibi de¤iflen oranlarda bildiril-
mifltir. Mitral kapak tutulumu yine nadir olarak görülebilmektedir. 

Sonuç: ANCA iliflkili vaskülitlerde bu tür nadir tutulumlar olabil-
mektedir ve bu hastalar›n erken tan› ve tedavisi prognozu olumlu
olarak etkilemektedir. Aksi halde bu tür hastalarda tan›daki gecik-
meler nedeniyle mortalite ve morbidite oranlar› yüksek olmakta-

d›r. Bu aç›dan akut faz yüksekli¤i ve serebrovasküler bulgular› olan
bu tür hastalar romatolojik aç›dan mutlaka de¤erlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler: ANCA iliflkili vaskülit, granülamatöz polian-
jiit, santral sinir sistemi, kardiyak tutulum

PS-34

Behçet sendromuna ba¤l› venöz trombozlarda 
giriflimsel yöntemlerin sonuçlar›: Olgu sunumu ve 
sistematik literatür taramas›

Elif Dinçses, Sinem Nihal Esato¤lu, Gülen Hatemi, ‹zzet Fresko,
Melike Meliko¤lu, Emire Seyahi

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim 

Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Behçet sendromunun (BS) venöz trombozlar›nda immu-
nosupresiflerin ana tedavi oldu¤u bilinmekle birlikte giriflimsel
yöntemlerin uyguland›¤› görülmektedir. Bu tip uygulamalar yap›-
lan bir hastada komplikasyonlar› sunmak ve literatürdeki BS venöz
trombozlar›na yönelik giriflimlerin sonuçlar›n› de¤erlendirmek is-
tedik.

Yöntem: Olgu sunumu ve literatür taramas› yap›ld›. PUB-
MED’de (behcet*) AND (surgery OR surgical OR intervention
OR stent OR bypass OR filter OR percutaneous OR angioplasty
OR thrombectomy OR thrombolytic OR thrombolysis OR graft)
AND (thrombosis OR thrombus) anahtar kelimeleriyle sistematik
literatür taramas› yap›ld›.

Bulgular: 37 yafl›nda erkek hasta venöz giriflim sonras›nda yara ye-
rinde ak›nt› nedeniyle baflvurdu. 13 y›l önce BS tan›s› ald›¤›,
2007’den itibaren takipsiz oldu¤u ö¤renildi. 6 ay önce akut
VC‹’dan sol popliteal vene uzanan tromboza; trombektomi ve
trombolitik, iliak ven stenti ve SFA-CFV aras›na greft uygulanm›fl.
Antikoagulasyon alt›nda retromboz geliflmifl. Trombolitik, trom-
bektomi ile grefte yönelik revizyon yap›lm›fl. Azatioprin, steroid ve
antibioterapi bafllanmas›na ra¤men giriflim yerinde ak›nt› ile klini-
¤imize baflvurdu. Görüntülemelerinde iliak venler tromboze, vas-
küler yap›lar›n etraf›nda abse ile uyumlu kolleksiyon saptand›. Ge-
nifl spektrumlu antibiyoterapi ve interferona ra¤men enfeksiyon 2
ayda 3 kez tekrarlad›. Enfeksiyon klini¤i gerilemeyen hasta debrid-
man için Damar Cerrahisine yönlendirildi. Literatürde 301 yay›n
bulunmufl, seçilen 12 yay›nda toplam 27 vaka bildirilmifltir. Hasta-
lar›n demografik ve klinik bulgular› Tablo PS-34’de sunulmufltur.

Sonuç: Alt ekstremite tutulumu olan 14 hastan›n 2’sinde ilk giri-
flim baflar›s›zd›r. 9’unda ise reoklüzyon olmufl; 6 hastaya tekrar
müdahale edilip bunlar›n 3’ünde ak›m sa¤lanabilmifltir.

BCS tan›l› 7 hastan›n birinde giriflimler sonras› oklüzyon ve baflka
bir hastada ölüm bildirilmifltir. Üst ekstremite/SVC trombozu
olan 7 hastan›n 4’ünde reoklüzyon olmufltur. Olgumuzda endo-
vasküler ve cerrahi uygulamalar tekrarlayan vasküler ve enfeksiyöz
komplikasyonlara yol açm›flt›r. Literatürdeki birçok olguda da ba-
flar›s›zl›k oldu¤u gözlenmektedir. Bu tip giriflimlerin gereklili¤i
son derece tart›flmal›d›r. Ayr›ca hasta ve sa¤l›k sistemi mali kayba
u¤ramaktad›r.

Anahtar sözcükler: Behçet, damar, giriflimsel, stent, tromboz,
venöz 
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PS-35

Takayasu arteritli hastalarda uzun dönem takip sonras›
prognozun de¤erlendirilmesi: Tersiyer-tek merkez 
sonuçlar›

Sema Kaymaz Tahra, Fatma Alibaz Öner, Haner Direskeneli

Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹ç Hastal›klar› Anabilim Dal›, 

Romatoloji Bilim Dal›, ‹stanbul

Amaç: Takayasu arteriti hastalar›m›z›n klinik özellikleri ve uzun
dönem takip sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.

Yöntem: Bu retrospektif çal›flmaya 2004 ile 2017 aras›nda klini-
¤imize refere edilen, ACR 2009 kriterlerini karfl›layan 107 (K/E:
96/11) Takayasu Arteriti tan›l› hasta dahil edildi. Tan› ve takip
s›ras›ndaki tüm klinik ve demografik veriler t›bbi kay›tlardan el-
de edildi (Tablo PS-35). Relaps, Physician’s Global Assessment
(PGA)’ya göre tan›mland›.

Bulgular: Ortalama semptom bafllang›ç yafl› 30 (14–67), tan›
yafl› 33 (14–68) idi. Ortalama takip süresi 72 ay (6–264) idi. Ha-
ta Anjiografik S›n›flamas›’na göre hastalar›n ço¤unlu¤u Tip 5
(%51.8) ve Tip 1 (%38.8) idi. En çok etkilenen damar subklav-

Tablo (PS-34): Literatürde bildiren 27 vakan›n ve bizim hastam›z›n demografik ve klinik bulgular›.

Yazar, y›l Cinsiyet, yafl Tutulan damar Cerrahi giriflim Takip süresi Son durum

Dinçses, 2017 E, 37 ‹VC, sol iliak femoral Trombektomi, trombolitik, iliak ven 7 ay Sa¤ iliak ven oklüde, 
popliteal ven stent, SFA-CFV greft AV fistül. sol stentler patent, post op 

1 ay sonra stent trombozu, trombektomi dirençli lokal enfeksiyon
fistül reziyonu

Thorell, 2015 K, 52 Subklavyen venler, SVC stent 12 ay Stent patent
sol brakiosefalik ven

Seinturier, 2014 K, 30 Sa¤ femoral, kommon Fibrinoliz, trombektomi, tromboliz. 30 ay Asemptomatik
iliak ven 1 y›l sonra balon dilatasyon, stent

Li, 2014 2 hasta† Alt ekstremite ‹VC filtresi 12 ay Emboli 3. ayda  
VY DVT* rekanalize, nüks yok

Li, 2014 2 hasta† ‹VC, HV (BCS) ‹VC trombektomi, HV balon 24 ay Rekanalize
VY anjioplasti

Geng, 2013 E, 40 Bilateral alt ekstremite DVT*, ‹VC filtresi 9 ay Nüks yok
PAA

Jeong, 2013 K, 25 ‹VC, bilateral iliak venler ‹VC trombektomi, balon anjioplasti 1 ay Nüks yok

Yu, 2012 E, 36 SVC (tromboz yokmufl) SVC balon anjioplasti. 1 hafta sonra 12 ay Nüks yok
SVC stent. 2 ay sonra stent trombozu 

eksizyon ve bypass

Tekbas, 2012 5 E hasta† Kronik iliofemoral 3 hastada PTA ve stent. 1 ay içinde VY Oklüde
VY (2 hastada ‹VC tutulumu oklüzyon, PTA, lokal trombolitik;

efllik ediyor) di¤er 2 hastada baflar›s›z giriflim

Tekbas, 2012 2 E hasta† Kronik bilateral subklavyen, PTA ve stent; 1. Hafta ve 8. ayda 48 ve Stent patent
VY brakiosefalik, internal juguler, SVC oklüzyon tekrar PTA 36  ay

Tekbas, 2012 E, VY Kronik Subklavyen PTA 12 ay Ven patent

Tekbas, 2012 2 E hasta† Kronik HV ‹VC stenozu (BCS), ‹VC stent, iliofemoral PTA VY Stent patent
VY ‹liofemoral

Han, 2004 E, 45 HV ‹VC (BCS) ‹VC balon anjioplasti, stent VY Stent patent

Kuniyoshi, 2002 E, 24 ‹VC (BCS) 3 kere PTA baflar›s›z, 11 ay sonra 5 y›l HV ‹VC re oklüde,
cerrahi rezeksiyon, trombektomi, rezeksiyon, HV sa¤

‹VC greft atriyum greft bypass

Kuniyoshi, 2002 K, 58 ‹VC (BCS) 6 ay sonra Rezeksiyon, trombektomi 5 ay ‹leus, Multiorgan 
yetmezlik exitus

Uthman, 2001 E, 27 Sa¤ subklavyen Lokal trombolitik, balon anjioplasti. 1 ay sonra 6 ay Nüks yok
oklüzyon tekrar balon dilatasyon, stent

Radke, 2001 K, 29 Sa¤ iliofemoral, ‹VC, ‹VC filtre, 8. gün persistan oklüzyon; 12 ay Asemptomatik
sa¤ renal ven filtre ç›kar›lm›flt›r

Sa¤d›ç, 1996 2 hasta† ‹liofemoral* 1 hastada ‹VC filtre; di¤er hastada Palma op, 28 ve 1 hastada Emboli yok; 
VY Greft, AV fistül 31 ay di¤eri 5. ayda re oklüde

Sa¤d›ç, 1996 VY SVC Sa¤ innominat ven ve sa¤ atrium aras› 24 ay 6. aya kadar patent, 
greft, bypass takipte kollateraller

*Pulmoner emboli efllik etmektedir. †Birden çok hasta genel özellikleri ile bildirilmifl. AV: Arteriovenöz; BCS: Budd-chiari sendromu; CFV: Ana femoral ven; DVT: Derin ven
trombozu; HV: Hepatik ven; ‹VC: ‹nferior vena kava; PAA: Pulmoner arter anevrizmas›; PTA: Perkütan translüminal anjioplasti; SFA: Superfisiyel femoral arter; SVC: Supe-
rior vena kava; VY: Verisi yok.
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yen arter idi (%82.2). Bafllang›ç tedavide 0.5–1 mg/kg/gün ste-
roid hastalar›n %96.4’üne, steroid-azalt›c› immunsupresif teda-
vi hastalar›n %96.3 ‘üne verildi. Bafllang›ç tedavide pulse stero-
id 8 hastada tercih edildi. Teflhis öncesi hastalar›n %24’ünde
revaskülarizasyon öyküsü vard›. Immunsupresif tedavi sonras›
%24 hastada revaskülarizasyon ifllemi uyguland›. Takip s›ras›n-
da, konvansiyonel immunsupresif tedaviye yan›t al›namayan
%13.8 hastada biyolojik ajanlar tercih edildi (5 infliksimab, 5
sertolizumab, 2 adalimumab ve 2 tosiluzumab). Hastalar›n
%84’ünde remisyon gözlenirken, %43’ünde en az 1 relaps,

%14’ünde >1 relaps tespit edildi. Mortalite oran› %3.7 (4 has-
ta) olarak saptand›. 

Sonuç: Klini¤imiz Takayasu arteriti kohortunun sonuçlar›n›n ta-
n›mland›¤› çal›flmam›z›n sonuçlar›na göre son dönemde yay›nla-
nan Avrupa ve Asya serileri ile k›yasland›¤›nda; immunsupresif te-
davi alt›nda cerrahi giriflim gereksinimi bizim serimizde daha dü-
flük olarak belirlendi. Bununla birlikte, geleneksel immunosupre-
sif tedaviler alt›nda relaps oran› hala yüksekti; bu nedenle hala da-
ha iyi tedavi seçeneklerine ihtiyaç bulunmaktad›r.

Anahtar sözcükler: Takayasu arteriti, takip, prognoz

Tablo (PS-035): Hastalar›n klinik özellik ve sonlan›mlar›.

Cinsiyet (K) 13/26

TAK Tip
1 42 (%38.8)
2 8 (%7.4)
3 0 (%0)
4 2 (%1.8)
5 55 (%51.8)

Semptom bafllang›ç yafl› 30 (14–67)

Tan› yafl› 33 (14–68)

Tan› gecikme süresi (ay) 12 (0–180)

Takip süresi (ay) 72 (6–264)

Kardiyovasküler risk faktörleri (Bazal)
Hipertansiyon 41 (%38.3)
Diyabet 6 (%5.6)
Dislipidemi 25 (%23.4)
Koroner Areter hastal›¤› 13 (%12.1)
Konjestif kalp yetmezli¤i 4 (%3.7)
Periferik arter hastal›¤› 13 (%12.1)
Stroke 10 (%9.3)
Sigara

Aktif kullanan 30 (%28)
B›rakm›fl 6 (%5.6)

Ailede ateroskleroz öyküsü 28 (%26.2)

Laboratuvar (bazal)
ESH (mm/s) 43.8±27.9
CRP (mg/L) 18.2±22.6

Tedavi (son vizit) n (%)
‹mmunosupresif 100 (%93.4)

Methotreksat 16 (%15)
Azatiopurin 49 (%45.8)
Leflunamid 20 (%18.7)
‹nfliksimab 2 (%1.9)
Adalimumab 1 (%0.9)
Sertolizumab 3 (%2.8)
Tosilizumab 2 (%1.8)
Sertolizumab+Azatiopurin 1 (%0.9)
Sertolizimab+Methotreksat 1 (%0.9)
‹nfliksimab+Azatiopirin 3 (%2.8)
Adalimumab+Leflunamid 1 (%0.9)

Glukokortikoid* 51 (%47.7)
≤4 mg 42 (%39.2)
>4 mg 9 (%8.4)

Kümülatif glukokortikoid dozu (g) 7.5 (0–31.9)

Hasar skorlar›
VDI† 5.6±2.3
TADS‡ 8.2±3.1

*Metilprednizolon; †Vasculitis Damage Index; ‡The Takayasu Arteritis Damage Score.




