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ayn› cins sham opere kontrol farelerden anlaml›
yüksek bulundu (p ler <0.01 ve <0.001). B6/lpr farelerde de intestinal hasar skoru hem 1 saat hem de
3 saat reperfüzyon sonras›nda sham opere farelerden anlaml› yüksek bulundu (p ler <0.05 ve <0.05).
Uzak organ akci¤er hasar› de¤erlendirildi¤inde de
hem IL23R KO hem de B6/lpr farelerde 1 ve 3 saat reperfüzyon sonras›nda hasar skorunun sham opere kontrol farelerden yüksek oldu¤u saptand› (p ler <0.05).
Otoimmun bulgular›n ortaya ç›kmas›ndan sonra
20 haftal›k MRL/lpr bazl› farelerde uygulanan ‹RH’de
ise 3 saat reperfüzyon sonras›nda IL-23R KO B6/lpr
farelerde hem intestinal hem de akci¤er hasar›n›n
sham opere farelerden anlaml› farkl› olmad›¤› gözlendi. 20 haftal›k normal B6/lpr farelerde ise intestinal ve
akci¤er dokusu hasar›n›n devam etti¤i gözlendi.
‹RH sonras› 1 ve 3 saatte IL-23R Ko B6/lpr ve lpr
farelerde C3 IHC boyas›n›n artt›¤› saptand›. T ve B
hücre boyamalar›nda belirgin art›ﬂ kaydedilmedi.

G‹R‹ﬁ
B6. MRL/lpr fareler otoimmuniteye e¤ilimlidir ve
bunlarda iskemi reperfüzyon hasar› (‹RH), özellikle
daha yaﬂl› olanlarda oldukça belirgindir. T hücreler,
‹RH’ye aktif olarak kat›l›r. T hücre deplesyonu otoimmunite e¤ilimli farelerde ‹RH’yi azalt›r. ‹ntestinal
‹RH’de infiltratif hücrelerin IL-17 oluﬂturdu¤u gözlenmiﬂtir. IL-23; Th17, IL-17 geliﬂiminde oldukça önemlidir. Ayr›ca IL-17 ve IL-23 birçok inflamatuvar olayda
nötrofil ve inflamatuvar sitokin birikiminde oldukça
önemlidir. IL-23R eksik fareler otoimmun ensefalomiyelit ve lupus nefriti geliﬂimine karﬂ› dirençlidir. ﬁimdiye dek IL-23R eksikli¤inin ‹RH’de rolünü de¤erlendiren çal›ﬂma bulunmamaktad›r. Çal›ﬂmada amac›m›z
IL-23R eksikli¤inin lokal ve uzak ‹RH’yi engellemedeki rolünü de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Çal›ﬂmaya IL-23R knock-out B6/lpr 8 haftal›k ve
20 haftal›k fareler al›nd›. Kontrol grubu olarak B6 fareler kullan›ld›. Farelere bilinen intestinal ‹RH modeli uyguland›. 30 dk iskemi, 1 ve 3 saat reperfüzyon
uygulad›k. H&E boyas› uygulanarak intestinal ve akci¤er dokusunda hasar skorlar› de¤erlendirildi. Ayr›ca immunohistokimyasal ve immunoflorasan yöntemle C3, CD3, CD4, IL-17A, B220, IgG, IgM, GR-1
boyalar› yap›ld›.

SONUÇLAR
Çal›ﬂmam›zda IL-23 R eksikli¤i erken dönemde
otoimmunite e¤ilimli farelerde ‹RH hasar›n› engellemezken, ilginç ﬂekilde otoimmün bulgular›n ortaya
ç›kt›¤› geç dönemde ‹RH’yi önledi. Bu sonuç Th17
ve IL-23 varl›¤›n›n, ‹RH iliﬂkili inflamasyon ve doku
hasar›nda rolü oldu¤u ancak otoimmunite ile oldukça kompleks iliﬂkili oldu¤unu önermektedir. Muhtemelen IL-23 R’nin geç dönemde ekspresyonu ve bu
farelerde eksikli¤i Th17 yola¤›n› inhibe ederek
‹RH’yi önelmiﬂ olabilir.

BULGULAR
Öncelikle 8 haftal›k farelerde ‹RH oluﬂturuldu.
IL-23R, KO B6/lpr farelerde hem 1 saat hem de 3
saat reperfüzyon sonras›nda intestinal hasar skoru
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saptand› (tüm p ler ‹M için ≤0.001, AC için ≤0.01).
Syk inhibitör alan grupta ‹RH’ye göre hem 3g/kg
(0.58 ± 0.08 vs. 2.7 ± 0.5, p=0.001) hem de 5 g/kg
(0.92 ± 0.14, p=0. 01) gruplar›nda ‹M hasar›n anlaml› azald›¤› saptand›. Syk inhibitör grubunda ‹M
hasar skoru kontrol farelerle benzerdi (p ler >0.05).
3 ve 5 g/kg R788 dozlar› aras›nda anlaml› farkl›l›k
gözlenmedi. Ayr›ca Syk inhibisyonunun AC dokusunda da uzak hasar› önledi¤i (1.36 ± 0.18 vs. 6.83
± 2.2, p=0. 01) ve kontrol grubuna benzer hasar
skoru (1.03 ± 0.26) oluﬂtu¤u saptand›. IHC ile Syk
boyamas›n›n ‹M ve AC dokusunda belirgin oldu¤u
gözlendi. Ancak Syk inhibisyonu bu boyanma paternini de¤iﬂtirmedi. Aktif Syk formu olap-Syk boyas› ise hafif olmakla birlikte sadece ‹RH grubunda
saptand›. Syk inihibisyonu bu boyamay› tamamen
elimine etmiﬂti. ‹ntestinal ve AC dokusunda IgM boyas›n›n ‹RH grubunda artm›ﬂ oldu¤unu ve Syk inhibisyonu ile azald›¤›n› saptad›k. IgG boyas› ise
‹RH’de artmam›ﬂt›. Kontrolle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ‹RH
grubunda ‹M ve AC dokusunda C3 depozisyonunun
artt›¤› saptand›. Syk inhibitör tedavisi bu depozisyonu azaltm›ﬂt›. Nötrofil boyas›n›nda ‹RH ‹M ve AC
dokular›nda artm›ﬂ oldu¤unu ve Syk inhibisyonu ile
azald›¤›n› saptad›k.

G‹R‹ﬁ
‹skemi reperfüzyon hasar› (‹RH); ﬂok, transplantasyon, koroner arter hastal›¤›, RA, SLE gibi otoimmun hastal›klarda önemlidir. ‹skemi sonras› reperfüzyon safhas›nda oksidatif stres ve kompleman aktivasyonu ile doku hasar› oluﬂur. Reperfüzyon sonras›nda reaktif oksijen türevleri aç›¤a ç›kar ve farkl› sitokinleri uyar›rlar. Son veriler do¤al immunite yan›nda T ve B hücrelerinde ‹RH’ye katk›da bulundu¤unu
göstermektedir. Bunun yan›nda, otoimmunite e¤ilimli farelerde ‹RH’nin artt›¤› bildirilmektedir. Nonreseptör spleen tyrosine kinase (Syk) farkl› hücrelerde sinyal iletisi ile ilgilidir. Yeni bir molekül olan Syk
inhibitörü R406, hayvan artrit ve SLE modellerinde,
RA tedavisinde etkili bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zda
mezenterik iskemi reperfüzyon modelinde otoimmünite e¤ilimli farelerde Syk inhibisyonunun etkinli¤ini
de¤erlendirdik.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
8-12 haftal›k lpr fareler, immunhistokimya(IHC)ve immunoflorasan (IFS) boyamalar için antikorlarla Syk inhibitörü R788 (R406’n›n ön ilac›) temin edildi. Fareler 3 ve 5g/kg R788 veya normal fare yemiyle 6 gün beslendi. 7. gün mezenterik ‹RH iﬂlemi uyguland›. ‹M ve AC dokular›ndan parafin kesitler yap›larak H&E boyand›, histolojik olarak de¤erlendirildi ve hasar skorlar› belirlendi. IHC ve IFS kullan›larak C3, nötrofil, IgM, IgG, Syk, phospho-Syk
boyalar› yap›ld›.

SONUÇLAR
‹RH riski artm›ﬂ otoimmun e¤ilimli farelerde Syk
inhibisyonu hem lokal hem de uzak dokuda ‹RH geliﬂimini önlemektedir. Klinikte ‹RH’nin rol oynad›¤›
hastal›klar›n tedavisinde Syk inhibitörü alternatif
ajan olabilir. Syk inhibisyonunun kompleman aktivasyonunu önleyici etkisi ‹RH’deki olumlu etkisinde
rol oynam›ﬂ olabilir.

BULGULAR
‹RH grubu farelerde kontrollere göre intestinal
mukoza (‹M) ve AC doku hasar›n›n artm›ﬂ oldu¤u
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Sistemik skleroz (SSk), etyolojik nedeni tam olarak bilinmeyen iç organlarda aﬂ›r› kollajen depolanmas›yla karakterize bir hastal›kt›r. SSk’da akci¤er en
s›k tutulan iç organlardan birisidir ve tedaviye ra¤men en s›k mortalite nedenidir. Çal›ﬂmam›z, son y›llarda fibrozis patogenezinde önemli bir medyatör oldu¤u gösterilen ürotensin-II’nin (U-II), deneysel olarak oluﬂturulan akci¤er fibrozisi hayvan modelinde
düzeyini belirlemek, U-II düzeyleri ile patolojik olarak akci¤er fibrozis skorlar› ve biyokimyasal olarak
fibrozis belirteçleri olan endotelin 1 (ET-1) ve transforming growth faktör-‚1 (TGF-‚1) aras›ndaki iliﬂkiyi
incelemek ve bu modelde U-II antagonisti olan palosuran›n etkinli¤ini araﬂt›rmak amac›yla planland›.
Çal›ﬂmaya 30 adet Wistar tipi erkek rat al›nd›.
Kontrol grubuna (n: 10), intratrakeal salin ve gavaj ile
distile su, akci¤er fibrozisi oluﬂturulan hasta grubuna
(n: 10) intratrakeal bleomisin ve gavaj ile distile su ve
akci¤er fibrozisi oluﬂturulup palosuran›n etkinli¤inin
araﬂt›r›ld›¤› tedavi grubuna ise (n: 10) intratrakeal
bleomisin ve gavaj ile palosuran verildi. 14. günün
sonunda biyokimyasal parametreler için deneklerin
kanlar› al›nd› ve patolojik veriler için akci¤erleri diseke edildi. Biyokimyasal parametreler EL‹SA yöntemi ile çal›ﬂ›ld›.

Çal›ﬂman›n sonucunda; U-II düzeyi kontrol grubunda 2. 95 ± 0.15 ng/ml, hasta grubunda 3.18 ±
0.12 ng/ml, tedavi grubunda 2.97 ± 0.16 ng/ml saptand› (p=0, 002). ET-1 düzeyi kontrol grubunda 4. 45
± 0. 58 pg/ml, hasta grubunda 9.08 ± 1. 85 pg/ml, tedavi grubunda 4.48 ± 0.37 pg/ml saptand› (p<0,
001). TGF-‚1 düzeyi kontrol grubunda 73. 14 ± 9. 96
ng/ml, hasta grubunda 84. 81 ± 4. 73 ng/ml, tedavi
grubunda 77.86 ± 5. 77 ng/ml saptand›. (p=0, 006).
Fibrozis skorlar› kontrol grubunda 0, 70 ± 0, 48 hasta grubunda 4, 40 ± 1.34 , tedavi grubunda 3. 20 ±
0.63 saptand› (p<0, 001). Akci¤er fibrozisi oluﬂturulan grupta fibroziz skorlar› ile UT-II (r=0.562, p=0.
001), ET-1 (r=0, 652, p=0, 001) ve TGF-‚1 (r=0. 476,
p=0. 008) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› pozitif
korelasyon saptand›.
Sonuç olarak son y›llarda vazokonstrüktör özelli¤i ile ön plana ç›kan U-II’nin pro-fibrotik bir mediatör olarak da etki gösterebildi¤ine dair çal›ﬂmalar bizim deneysel modelimizde de desteklenmiﬂtir. SSk
akci¤er fibrozis modelinde U-II antagonisti olan palosuran›n akci¤erde antifibrotik özelliklerinden dolay› tedavide yeni bir seçenek olabilece¤i bu çal›ﬂman›n sonunda düﬂünülmüﬂtür.
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G‹R‹ﬁ VE AMAÇ
Pulmoner arteriyal hipertansiyon (PAH), sistemik
skleroz (SSk) baﬂta olmak üzere kollajen doku hastal›klar›n›n mortalite ve morbiditeyi belirleyen önemli
bir nedeni olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kuvvetli bir
vazokonstrüktör ve vasküler düzenleyici peptid olan
Urotensin-II (U-II) hakk›ndaki bilgiler s›n›rl›d›r. Klini¤imizde yürütülen bir çal›ﬂmada SSk hastalar›nda UII düzeyleri incelendi¤inde, anlaml› biçimde U-II seviyesinin artm›ﬂ oldu¤u ve bu art›ﬂ›n da, yine anlaml› bir art›ﬂ gösteren ET-1 ile pozitif olarak korelasyon
gösterdi¤i görülmüﬂtür. Bundan sonraki ad›mda da
oral olarak etkili, peptid olmayan, selektif kompetetif bir U-II antagonisti olan palosuran›n, PAH hayvan
modeli üzerinde etkinli¤inin araﬂt›r›lmas› amac›yla
planlanm›ﬂt›r.
METOD
PAH oluﬂturmak için ciltalt›na monokratalin uygulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada kullan›lan 30 adet deney
hayvan› (rat) 3 gruba ayr›lm›ﬂt›r. A grubu 10 denekten oluﬂan kontrol grubudur. B grubuna (placebo
grubu) cilt alt› enjeksiyonla monokratalin ve gavaj
yoluyla serum fizyolojik verilmiﬂtir. C grubuna ise
PAH oluﬂturmak üzere cilt alt› monocrataline ve tedavi amac›yla gavaj yoluyla palosuran (300
mg/kg/gün) verilmiﬂtir. Bu uygulama 22. günde sonland›r›larak kateterizasyonla sa¤ ventrikül sistolik
bas›nçlar› ölçülmüﬂ ve ard›ndan diseke edilen kalplerden atriyumlar ayr›larak, kalan kalp dokusu sa¤
ventrikül ile sol ventrikül+septum olarak iki parçaya bölünmüﬂtür. Sa¤ ventrikül/(sol ventrikül+septum) oran› sa¤ ventrikül hipertrofi indeksini (SVH‹)

ve sa¤ ventrikül/vücut a¤›rl›¤› da sa¤ ventrikül kitle
indeksini (SVK‹) bulmak üzere hesaplanm›ﬂt›r. Serum U-II, ET-1 ve transforming growth factor-‚
(TGF-β) düzeyleri ELISA yöntemiyle, 22. gün al›nan
kanda çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca deney sonunda patolojik
inceleme için akci¤erleri diseke edilmiﬂtir. ‹statistiksel analiz için Kruskall-Wallis yöntemi kullan›lm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
Ortalama pulmoner arter bas›nçlar› plasebo grubunda, kontrol ve palosuran gruplar›na göre anlaml›
biçimde artm›ﬂ bulundu (p<0,001). SVH‹ ve SVH‹ de
placebo grubunda, di¤er 2 gruptan yüksek idi
(p=0,002, p=0,001). Benzer ﬂekilde serum ET-1, U-II
ve TGF-β düzeyleri de monokratalin verilen placebo
kolunda, hem palosuran hem de control gruplar›ndan yüksek bulunmuﬂtur (p<0,05). Çeﬂitli boydaki
pulmoner arter ve arteriol duvar kal›nl›klar›n›n patolojik incelemesinde, plasebo grubunda, kontrol ve
palosuran gruplar›na göre anlaml› biçimde yüksek
bulundu (p<0,05), (Tablo).
YORUM
Daha önce SSk hastalar›m›zda anlaml› olarak
yüksek buldu¤umuz ve ET-1 ile pozitif korelasyon
gösteren U-II, oluﬂturdu¤umuz bu deneysel PAH
modelinde de, ET-1 ve TGF-‚ düzeyleri ve PAB art›ﬂ› ile korelasyon göstermiﬂtir. Pulmoner arterioler
hasar ile benzer korelasyonun saptanmas› ve tüm
bu de¤iﬂikliklerin palosuran ile düzelmiﬂ olmas›,
U-II antagonizmas›n›n gelecekte SSk ve/veya PAH
tedavisindeki rolü hakk›nda umut vaadetmektedir.

Tablo. Pulmoner arter ve arteriyollerindeki baz› mikrometrik de¤erler.
Parametre

Tedavisiz grup

50-125 Ìm çaptaki Arteriyol duvar
kal›nl›¤› (Ìm) /Arteriyol çap› (Ìm)

0.25 ± 0.06 a

50-125 Ìm çaptaki Arteriyol duvar
kal›nl›klar› (Ìm)

GRUPLAR
Palosuran ile tedavi edilen grup

Kontrol grubu

SH

P

0.22 ± 0.06 b

0.21 ± 0.05 b

0.03

0.001

18.02 ± 0.33 a

17.03 ± 0.38 b

16.68 ± 0.32 b

0.20

0.01

125 Ìm’den daha büyük çaptaki
arterlerde duvar nl›klar› (Ìm)

58.00 ± 3.76 a

54.38 ± 4.43 a

43.21 ± 2.54 b

2.17

0.01

125 Ìm’den daha büyük çaptaki
arterlerde perivasküler ba¤ doku
kal›nl›¤› (Ìm)

48.57 ± 5.04 a

35.00 ± 7.10 ab

21.50 ± 2.94 b

3.59

0.001

a,b : Farkl› harfleri taﬂ›yan gruplar aras›ndaki farkl›l›klar önemlidir. SH: Standart Hata
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bozu ile baﬂvurmuﬂtu. APS ile iliﬂkili patolojik obstetrik öykü kad›nlar›n %11’inde mevcuttu. Hastalar›n
%46. 5’inde hasar vard›, ortalama SLICC hasar skoru
1.02 ± 1. 5 (0 – 11) idi. Hasar en fazla lokomotor, nöropsikyatrik ve kardiyovasküler sistemlerdeydi (s›ras›yla %14.3, 12.5, 10.3). Hasar skoru ve hastal›k süresi
aras›nda anlaml› korelasyon saptand› (r=0.25,
p<0.0001). Retrospektif analizde 47 hasta ölmüﬂ(%6),
114 hasta (%12. 4) takipten ç›km›ﬂt›. Beﬂ, 10, 15, 20,
25 ve 30 y›ll›k sa¤kal›mlar s›ras›yla %97.4, 92.6, 87.9,
86.7, 84.3 ve 75.9 olarak saptand›. Kohort tan› tarihlerine göre 1980 öncesi, 1981-90, 1991-00 ve 2001
sonras› olmak üzere dörde bölünerek incelendi¤inde
en fazla ölümün 1991-2000 y›llar› aras›nda oldu¤u
belirlendi. Ölenlerin ortalama SLICC hasar skorlar› ölmeyenlere göre anlaml› derecede yüksekti (s›ras›yla
2.7 ± 1.97, 0.99 ± 1.48, p < 0. 0001). Tan› yaﬂ›na de¤erlendirildi¤inde geç baﬂlang›çl› SLE’lilerin (> 50 yaﬂ)
mortalitelerinde anlaml› farkl›l›k saptanmad›. Ölüm
nedeni 34 hastada belirlenebildi; infeksiyon ve malignite en s›k nedendi. Lojistik regresyon analizinde malignite, lokomotor ve pulmoner hasar mortalite ile iliﬂkili bulundu (s›ras›yla p < 0. 0001, OR = 11, 37, %95

GEREKÇE
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) seyri farkl› co¤rafyalarda yaﬂayan insanlarda de¤iﬂkenlik gösterir.
Amac›m›z merkezimizden takip edilen SLE’li hastalar›n kümülatif bulgular›n› ve prognozlar›n› belirlemektir.
YÖNTEM
1975- 2010 tarihleri aras›nda takip edilmiﬂ 902
hasta dosyas› retrospektif olarak incelendi. Kümülatif
klinik ve laboratuvar bulgular tan›mland›. SLICC hasar
skoru en son poliklinik kontrol tarihlerine göre belirlendi. Haziran 2009 sonras›nda gelmeyen hastalar takipten ç›km›ﬂ kabul edildi.
SONUÇLAR
ACR s›n›fland›rma kriterlerinin da¤›l›m› ve demografik veriler tablo-1’de görülmektedir. Hastalar›n %42.
1’inde renal tutulum vard›. Histopatolojik olarak s›n›f
IV en s›k tutulum ﬂekliydi (%42. 3). Hemodiyalize giren 32 hastan›n (%3. 8) 14’üne transplantasyon yap›lm›ﬂt› (%1. 7). Antifosfolipid sendromu olan (APS) hastalar›n (%14. 9) %47. 2’si arter, %36’s› ise ven trom20
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GA 3, 36-38, 5; p=0, 008, OR=4, 6, %95 GA 1, 5-14,
5; p=0. 04, OR= 2, 68, %95 GA 1, 047-6, 8). Malignite saptanan 18 hasta(%2)vard›: Meme 7, servikal 2,
lenfoma 2, 1 malign melanom, 1 over, 1 menenjiyom,
1 akci¤er, 1 mide, 1 lösemi, 1 primeri bilinmeyen.

Cins (K)
Tan› yaﬂ› (y›l)
Hastal›k süresi (ay)
Takip süresi (ay)
Fotosensitivite
Malar raﬂ
Diskoid raﬂ
Oral ülser
Artrit
Serozit
Renal
Hematolojik
Nörolojik tutulum
Anti-DNA
ANA
Anti-Sm
AKL IgG
AKL IgM
LAK

TARTIﬁMA
Tek merkezin 35 y›ll›k takibini yans›tan bir SLE kohortunun verileri bildirilmiﬂtir. Kohortun özellikleri di¤er merkezlerinkine benzerlik göstermektedir. Lokomotor, mukokutanöz ve hematolojik tutulumlar prevalans› en yüksek ACR kriterleri, kas-iskelet, nöropsikyatrik ve kardiyovasküler sistemler hasar›n en s›k gözlendi¤i organ sistemleri olarak bulunmuﬂtur. On y›ll›k
sa¤kal›m %92, 6 bulunmuﬂtur. En s›k ölüm nedenleri
infeksiyon ve malignite olarak saptanm›ﬂ, malignite,
kas-iskelet sistemi ve pulmoner hasar mortalite için
risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir.

% , ORT ± SS
87,4
31±12,4 (4-72)
116±85,6 (1-600)
87,2±78,5 (1-412)
58,2
49,3
6,8
15,4
72,3
23,4
42,1
73
9
70,9
96,8
18,9
20,3
19,6
10,6

SPOND‹LOARTR‹T
S 6. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Baﬂlang›çtaki Lomber Disk Hernisi Tan›s›
Romatolo¤a Geç Baﬂvuru ve Tan›sal Gecikme ‹le ‹liﬂkilidir
1Vedat Gerdan, 1Servet Akar, 2Yavuz Pehlivan, 2Ahmet Mesut Onat, 1Dilek Solmaz, 3Mehmet Sayarl›o¤lu, 4Bünyamin K›sac›k,
3Çi¤dem Erhan, 5Mehmet Engin Tezcan, 5Mehmet Akif Öztürk, 1Fatoﬂ Önen, 1Nurullah Akkoç .
1Dokuz

Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ad Romatoloji Bd,
Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bd,
3Kahramanmaraﬂ Sütçü Imam Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bd,
4Gaziantep Devlet Hastanesi, Romatoloji Klini¤i,
5Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bd.
2Gaziantep

geçen süre olarak hesapland›. Tan›sal gecikme ile
iliﬂkili faktörler Spearman korelasyon analizi ve lineer regresyon metodu ile de¤erlendirildi. Gruplar
aras›nda karﬂ›laﬂt›rmalar için Kruskal-Wallis ve
Mann Whitney-U testi kullan›ld›.

GEREKÇE
AS, radyolojik sakroiliitin yavaﬂ geliﬂmesi nedeniyle romatolojik hastal›klar içerisinde hala en geç
tan› konulanlardan biri olmaya devam etmektedir.
Bu çal›ﬂmada AS hastalar›nda tan› gecikmesi ile iliﬂkili olabilecek faktörler araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
Hastalar›n yaln›zca %4’ü bel a¤r›s› nedeni ile ilk
olarak romatolo¤a baﬂvurdu¤unu bildirdi. ‹lk baﬂvurulan hekim hastalar›n %30’unda FTR, %25’inde ortopedist ve %16’s›nda nöroﬂirurjiyen idi. Tan›ya kadar geçen süre ilk baﬂvurulan hekim romatolog (2,9
± 5,3 y›l), FTR (6,3 ± 7,6), ortopedist (9,6 ± 9,1) ve
beyin cerrahi uzman› (8,8 ± 6,6) oluﬂuna göre anlaml› olarak farkl›yd› (p=0,002). ‹lk baﬂvuruda hangi tan›n›n konuldu¤u sorusuna yan›t veren 302 hastan›n %33’ünde bu tan› LDH idi. Baﬂlang›çta LDH

YÖNTEM
Farkl› ﬂehirlerdeki 5 romatoloji klini¤inden Modifiye New York kriterlerine göre AS tan›l› 393 ard›ﬂ›k hasta (258 erkek [%65,6], ortalama yaﬂ 39,3 ±
10,8) analize dahil edildi. ‹lk baﬂvurulan hekimin
uzmanl›k alan›, konulan ilk tan› ve tan›sal gecikmeye yol açabilece¤i düﬂünülen tüm faktörler bir anket
formu ile yüz yüze görüﬂme ﬂeklinde sorguland›.
Total tan› gecikmesi, bel a¤r›s› nedeniyle hekime ilk
baﬂvurudan itibaren AS tan›s› konuluncaya kadar
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tan›s› alanlar ile di¤er hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda tan›sal gecikme s›ras›yla 9,1 ± 8,5 ve 6,2 ± 7,4 y›l
(p=0.002) bulundu. 26 hasta (%6,6) LDH nedeniyle
operasyon geçirmiﬂti ve tan›sal gecikme süresi operasyon geçirmeyenlere göre belirgin olarak uzundu
(13,3 ± 11,3 vs 8,2 ± 7,8, p=0,023). Romatolo¤a
baﬂvuruya kadar geçen süre hem ilk tan›s› LDH
olanlarda; hem de LDH operasyonu olanlarda di¤er
hastalara göre daha uzundu. Tan›sal gecikme; SpA
semptomlar› baﬂlang›ç yaﬂ› (p<0,001, bel a¤r›s›n›n
baﬂlang›ç yaﬂ› (p=0,006), LDH tan›s› (p<0,001),
LDH operasyonu (p=0,015), ilk klinik tan› (p=0,
001), ilk baﬂvurulan hekim (p=0,024), e¤itim süresi
(p<0,001) ile koreleydi. Lineer regresyon analizinde;
yaﬂ (p<0,001), spondiloartritik semptom baﬂlang›ç
yaﬂ› (p<0,001), bel a¤r›s› baﬂlang›ç yaﬂ› (p=0, 008),

ilk klinik tan› (p=0,001), LDH tan›s› (p=0, 002) ve
LDH operasyonu (p=0,035) tan›sal gecikme için prediktif faktörler idi.

TARTIﬁMA
Bu sonuçlar bel a¤r›s› ﬂikâyeti ile hekime baﬂvuran
hastalarda baﬂlang›çta konulan LDH tan›s›n›n AS tan›s›nda gecikmeye neden oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Baﬂlang›çta LDH tan›s› alm›ﬂ hastalarda, romatolo¤a
baﬂvurunun di¤er hastalara göre daha geç olmas›, tan›daki gecikmeye katk›da bulunuyor olabilir. AS hastalar› içinde LDH cerrahisi uygulanan hasta oran›n›n
nispeten yüksek olmas› dikkat çekicidir ve bel a¤r›s›
hastalar›n›n baﬂvurma olas›l›¤› yüksek di¤er hekim
gruplar›n›n AS’de görülen a¤r›n›n özellikleri konusunda bilgilendirilmesi gereklili¤ine iﬂaret etmektedir.

‹LAÇ
S 7. Romatolojik Hastal›klarda Biyolojik ‹laç De¤iﬂim Oranlar› ve Nedenleri:
RomaDigital’den elde edilen Bulgular
1Ömer Karada¤, 1Sedat Yilmaz, 3Bünyamin Kisacik, 2Umut Kalyoncu, 4Engin Tezcan, 5Sema Yilmaz, 6Metin Özgen, 7Derya Kaﬂkar›,
8Haner D›reskenel›, 2Sedat K›raz, 2Ihsan Ertenl›, 1Ayhan D›nç.
1Gülhane

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
3Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
4Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
5Selçuk Üniversitesi, Selçuklu T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal› ,
6F›rat Üniversitesi T›p Fakülltesi, Romatoloji Bilim Dal›,
7Baﬂkent Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal› ,
8Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›.
2Hacettepe

HASTALAR ve METODLAR

G‹R‹ﬁ
Romatizmal hastal›klarda, biyolojik ajanlar her
ne kadar etkin olsa da, etki yetersizli¤i ve/veya yan
etki nedeniyle ilaçlar aras›nda de¤iﬂim yapmak gerekli olabilir. Biyolojik tedavilerin gerçek yaﬂamdaki
etkinlik ve güvenlikleri için kay›t kütükleri önemli
görünmektedir. RAED taraf›ndan RomaDigital ad›nda web-tabanl› bir veritaban› haz›rlam›ﬂt›r. Sekiz
farkl› romatoloji merkezinde takip edilen ve biyolojik ilaç kullanan hastalar RomaDigital veritaban›na
kaydedildi.
Bu çal›ﬂmada, farkl› biyolojikler aras›ndaki de¤iﬂim oranlar›, ilk ve sonraki de¤iﬂime kadar geçen süre
ve de¤iﬂim nedenlerinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

RomaDigital veritaban› sistemine kaydedilen 9
farkl› romatoloji klini¤inden toplam 1102 hastan›n
(erkek/kad›n: 608/494) verileri de¤erlendirildi. Demografik veriler, hastal›k aktivitesi ve tedavi özellikleri kaydedildi. Teﬂhisten sonra Anti-TNF ilaç kullanana kadar geçen süre, 2. veya 3. ilaca de¤iﬂime kadar geçen süre, de¤iﬂim nedenleri incelendi. Hastalar›n halen kulland›¤› ilaçlar ve yan etkiler belirlendi.
SONUÇLAR
Hastal›k da¤›l›m›; AS %63,4; RA %32,7 ve PsA
%3,9 ﬂeklinde idi. RA ve AS için ortalama hastal›k
süreleri s›ras›yla 10,3 ± 8,4 ve 11,5 ± 14,6 y›l idi.
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Teﬂhisten sonra, ilk anti-TNF ajan baﬂlanana kadar
geçen süre RA için 8, 7 ve AS için 8, 8 y›l idi. Hastalar›n kullanm›ﬂ oldu¤u ve halen kulland›¤› tedaviler Tablo’da gösterilmektedir. ‹lk anti-TNF de¤iﬂim
zaman›na kadar olan süre RA için 1, 4 ve AS için 1,
5 y›l idi. RA hastalar›nda, 81 hastada (%22, 5) ikinci, 20 hastada (%5, 6) ise üçüncü anti-TNF ajana
geçilmiﬂti. Toplam 44 (%12. 2) hasta rituksimab
kullanmaktayd›. De¤iﬂim nedenleri, azalan s›kl›k s›ras› ile etkisizlik (%52, 5), yan etkiler (%24, 7) ve etkinlik kayb› (%16, 8) idi. AS hastalar›ndan 125 hastada (%17, 9) ikinci, 22 (%3, 1) hastada üçüncü anti-TNF ajana geçildi. AS hastalar›nda de¤iﬂim nedenleri, azalan s›kl›k s›ras› ile etkisizlik (%42, 2),
yan etkiler (%28, 6) ve etkinlik kayb› (%17, 7) idi.

Yan etki toplam 74 hastada (%6, 7) saptand›. Görülen yan etkiler s›kl›kla cilt reaksiyonlar› (%2, 1),
nonspesifik enfeksiyonlar, göz problemleri (üveit,
optik nörit), tüberküloz ve hepatobilier yan etkiler
ﬂeklinde idi.

TARTIﬁMA
Bu merkezlerde biyolojik kullananlar›n hastalar›n
ço¤unlu¤unu AS hastalar› oluﬂturmaktad›r. ‹lk baﬂlanan biyolojik ilaç Romatoid artritte etanersept iken
AS’de infliksimabd›r. Gerekli olan hastalarda ilaç de¤iﬂimi ortalama 1, 5 y›l civar›nda yap›lmakta ve en
s›k etanersept tedavisine geçilmektedir. En s›k ilaç
de¤iﬂimi etkisizlik nedeniyle yap›lmaktad›r. En s›k
yan etki nedeni cilt reaksiyonlar›d›r.

Romatoid artrit (n=360)

Ankilozan spondilit (n=699)

‹lk baﬂlanan anti-TNF ilaç
Adalimumab
Etanersept
‹nfliksimab

%37,3
%44,5
%18,2

%21,9
%32,7
%45,4

2. baﬂlanan anti-TNF ilaç
Adalimumab
Etanersept
‹nfliksimab

%32,9
%41,4
%25,7

%29,2
%49,6
%21,2

Halen kullan›lan biyolojik ilaçlar
Adalimumab
Etanersept
‹nfliksimab
Rituksimab
Biyolojik kullanm›yor

%31,4
%37,5
%15,0
%12,2
%3,9

%21,1
%33,2
%38,2
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%7,5

BEHÇET
S 8. Behçet Hastal›¤›nda Monositlerde Dominan bir ‹nflamatuar Sinyal Yola¤›:
Tüm-genom Ekspresyon Profili Analizi ile Artm›ﬂ JAK-1 Ekspresyonu
1Haner Direskeneli, 2Joseph Boyle, 3Filiz Türe Özdemir, 4Vuslat Y›lmaz, 3Emel Eksioglu Demiralp, 2Dorian Haskard, 4Güher Saruhan

Direskeneli.
1Marmara

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
Bilimler Merkezi, Kraliyet Universitesi, Londra,
3Marmara T›p Fakültesi, Immünoloji Bilim Dal›,
4Istanbul T›p Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal›.
2Kardiovasküler

gözlendi. CD4+ hücrelerde 2880 transkript anlaml›
iken 109 gende en az 2 kat fark vard›. CD14+ monositlerde, BH’da oksisterol ba¤lay›c› protein-benzeri 8
(OSBPL8) (3.8 kat), hücre bölünme homolo¤u 27
(CDC27)(3.1 kat), myeloid/lenfoid ya da kar›ﬂ›k-soy
lösemi 3 (MLL3)(3.1 kat), PHD finger protein 3
(PHF3) (2.9 kat) ve BCL2-associated X protein (BAX)
(2.7 kat) en yüksek fark gösterdiler. Ana bileﬂke
(komponent) analizi yöntemi ile Janus-kinaz-1
(JAK1)(2.6 kat) ve metalotionein 1X (2.1 kat) iliﬂkili
yolaklar›n öncelikle aktive oldu¤u belirlendi. RTPCR ile yap›lan geçerlilik çal›ﬂmas› da BH’da AAA’ya göre JAK1 ekspresyonunda art›ﬂ oldu¤unu destekledi (BH: 9.5 kat vs AAA: 5.1 kat vs SK: 7.3,
p=0.07, BD vs AAA: p=0.04).

GEREKÇE
Tüm-genom mikroarray analiz yöntemi ile sistemik inflamatuar bir hastal›k olan Behçet Hastal›¤›ndaki (BH) immün/inflamatuar yan›t›n genel bir analizinin oto-inflamatuar bir hastal›k olan Ailevi Akdeniz Ateﬂi (AAA) ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

YÖNTEM
Çal›ﬂmada 28 BH (K/E: 9/19, ort. yaﬂ: 33. 4 y›l),
13 AAA (K/E: 9/4, yaﬂ: 30. 4 y›l) ve 21 sa¤l›kl› kontrol (K/E: 11/10, yaﬂ: 30. 6 y›l) yer ald›. CD14+ monositler ve CD4+ T-lenfositler mikro-boncuklar (bead) ile ayr›ld› ve mRNA elde edildi. cDNA sentezi
sonras› Affymetrix platformunda insan U133 (Plus
2. 0) tüm-genom çipleri (mikroarray) kullan›larak
hibridizasyon ve iﬂaretleme yap›ld›. Analiz için Genespring (10. 0 versiyonu) program› kullan›ld›.
JAK1 ekspresyonunun geçerlili¤i için RT-PCR kullan›ld›.

TARTIﬁMA
Monositlerin tüm-genom mikroarray analizi ile
Behçet hastal›¤›nda AAA ve sa¤l›kl›lara göre artm›ﬂ
aktivasyonu do¤al ve edinsel immün yan›tlar aras›nda bir köprü iﬂlevi gördüklerini düﬂündürmektedir.
JAK/STAT yola¤›n›n IL-2, IL-6, IL-15 ve interferongamma gibi sitokinlerce aktivasyonu BH’da inflamasyonu uyaran ana yolaklardan biri olabilir.

SONUÇLAR
‹ncelenen 28792 transkript içinde, CD14+ monositlerde 1188 transkript 3 grup aras›nda anlaml› farkl›l›¤a ulaﬂ›rken (p<0. 05), 279 gende en az 2 kat fark
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S 9. Behçet Hastal›¤›nda Pulmoner Arter Hipertansiyonu
1Emire Seyahi, 1Melike Meliko¤lu, 2Murat Baﬂkurt, 3Canan Akman, 3Deniz Çebi Olgun, 4Eda ﬁimﬂek, 1Vedat Hamuryudan,
2Serdar Küçüko¤lu, 1Hasan Yaz›c›.
1Cerrahpaﬂa

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü,
3Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Radyoloji Bilim Dal›,
4Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Bilim Dal›.
2Istanbul

ve 45 mmHg; skleroderma hastalar›nda ise 35, 35,
40, 40, 55 ve 60 mmHg olarak ölçülmüﬂtür. Benzer
ﬂekilde yine bu hastalarda di¤er gruplara göre Dlco
düﬂük ve pro-BNP düzeyi yüksek bulunmuﬂtur. Damar tutulumu olan Behçet hastalar› ve skleroderma
hastalar›n›n önemli bir k›sm›nda efor dispnesi mevcuttur; ayr›ca sa¤l›kl› kontrollere göre 6 dakika yürüme mesafesi k›salm›ﬂt›r. Damar tutulumu olan (PAT
olan ya da olmayan) hastalarda hafif düzeyde sol
ventrikül sistolik ve sa¤ ventrikül diyastolik fonksiyonlar›nda bozulma görülmüﬂtür. ET-1 sadece skleroderma hastalar›nda artm›ﬂ ancak, VEGF düzeyleri
çal›ﬂma gruplar› aras›nda benzer bulunmuﬂtur.

GEREKÇE
Behçet hastal›¤›na (BH) ba¤l› pulmoner arter tutulumunda (PAT) prognozu ve radyolojik lezyonlar› incelemek amac›yla yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada bu hastalarda sistolik pulmoner arter bas›nc›n›n (sPAB) yüksek oldu¤unu farketmiﬂtik (1). Hatta, sPAB ölenlerde
hayatta kalanlara gore daha yüksek ölçülmüﬂtü. Ayr›ca literatürde buna de¤inen bir kaç olgu bildirisi de
bulduk. Bu çal›ﬂmam›zda BH ba¤l› PAT olan hasta
ve kontrollerde ekokardiyografi ile pulmoner arter
hipertansiyon (PAH) s›kl›¤›na bakt›k. Ayr›ca, PAH ile
iliﬂkili göstergelerin varl›¤›na da bakt›k.

YÖNTEM
TARTIﬁMA

Hasta ve kontrol gruplar›n›n demografik ve klinik
özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Pulmoner
semptomlar standardize bir soru formu ile de¤erlendirildi. 6 dakika yürüme testi yap›ld› ve solunum fonksiyon testleri ölçüldü. Sistolik ve diyastolik kalp fonksiyonlar›, standard, konvansiyonel Doppler ve doku
Doppler yöntemleri ile incelendi. Tahmini sPAB, triküspid gradient ve sa¤ atriyum bas›nc› toplam› olarak
hesapland› ve PAH, sPAB ? 35 mmHg olarak tan›mland›. Ayr›ca endothelin-1 (ET-1), vasküler endotelyal
büyüme faktörü (VEGF) ve pro-brain natriuretic peptide (pro-BNP) serum düzeylerine de bak›ld›.

Behçet hastal›¤›na ba¤l› PAT olan hastalarda hafif düzeyde PAH geliﬂti¤i izlenmiﬂtir. Ancak bunun
klinik anlam› bilinmemektedir. Bu hastalarda ayr›ca
artm›ﬂ oranda efor dispnesi, düﬂük Dlco ve yüksek
pro-BNP düzeyi de bulunmuﬂtur. Tüm bu bulgular
BH’da büyük çapl› pulmoner arterlerin tutulmas›n›n
yan›s›ra küçük/ mikro damar tutulmas›n›n da varolabilece¤ini düﬂündürmektedir.

KAYNAK
1) Seyahi E, Melikoglu M, Akman C et al. Clin Exp
Rheum 2006; 24 (Supp. 42): S22.

SONUÇLAR
PAH s›kl›¤› sadece skleroderma ve BH- PAT gruplar›nda anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur (Tablo 1).
sPAB de¤erleri BH-PAT hastalar›nda 35, 35, 39, 40

TEﬁEKKÜR : Bu çal›ﬂma Actelion firmas› tarf›ndan
desteklenmiﬂtir.
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Tablo 1: Çal›ﬂma gruplar›n›n demografik ve klinik özellikleri
Behçet hastal›¤›

Sa¤l›kl›
kontroller
(n=22)

Sistemik
P
skleroz (n=23)

Pulmoner arter
tutulumu
(PAT)(n = 30)

PAT olmaks›z›n
damar tutulumu
olan hastalar
(n= 26)

Sadece
deri-mukoza
tutulumu olan
hastalar (n=21)

Erkek/ Kad›n

27/3

23/3

19/2

20/2

2/21

<0.001

Ortalama yaﬂ
± SD, y›l

34 ± 8

38 ± 8

35 ± 6

36 ± 7

48 ± 10

<0.001

Hastal›k süresi
± SD , y›l

9±6

13 ± 7

10 ± 5

-

13 ± 9

0.03

Efor dispnesi,
n (%)

16 (53)

11 (42)

1 (5)

0

13 (57)

<0.001

PAH, n (%)

5 (17 %)

2 (8 %)

0

0

6 (26 %)

0.016

6 dakika
yürüme testi ±
SD , metre

489 ± 79

448 ± 107

508 ± 88

544 ±71

391 ± 96

<0.001

Pro-BNP ng/ml

680 ± 383

565 ± 172

570 ± 192

457 ± 112

831±311

<0.001

DLCO (%)

72 ±15

93 ± 4

93 ± 16

93 ±17

57 ±27

<0.001

S 10. Behçet Sendromunda Baz› Lezyonlar Di¤erlerinden Daha Erken Kayboluyor
1Sevgi Saçl›, 2Emire Seyahi, 3Y›lmaz Özyazgan, 4Cem Mat, 2Hasan Yaz›c›.
1Cerrahpaﬂa

T›p
T›p
3Cerrahpaﬂa T›p
4Cerrahpaﬂa T›p
2Cerrahpaﬂa

Fakültesi,
Fakültesi,
Fakültesi,
Fakültesi,

‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Romatoloji Bilim Dal›,
Göz Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Dermatoloji Bilim Dal›.

soruldu. Olmam›ﬂ ise lezyonlar›n en son ortaya ç›kt›klar› tarih soruldu. Hastalar taraf›ndan verilen bilgiler mümkün oldu¤unca hasta dosyalar›ndan do¤ruland›. Göz tutulumu olan her hastan›n oftalmolojik
muayenesi yap›ld›. Ayr›ca, hastalar›n dosyalar›ndan
lezyonlar›n ilk ortaya ç›k›ﬂ tarihleri kaydedildi. Gönüllü olanlara paterji testi yap›ld›.

GEREKÇE
Behçet sendromunda (BS) hastal›k ﬂiddetinin zaman içersinde belirgin ﬂekilde azald›¤› bilinmektedir
(1) ancak hastal›¤›n hangi lezyonlar›n›n daha önce
söndü¤ü bilinmemektedir. Bu çal›ﬂmada BS’e özgü
manifestasyonlar›n ortaya ç›kma ve kaybolma zamanlar›n› araﬂt›rd›k.

SONUÇLAR

YÖNTEM

115 hasta (60 erkek, 55 kad›n) çal›ﬂ›ld›. Hastalar›n ortalama yaﬂ› 48 ± 8 y›l, ortalama hastal›k süresi
20 ± 6 y›ld›. Altm›ﬂüç hastada göz, 20 hastada vasküler ve 6 hastada nörolojik tutulum vard›. Vasküler ve
nörolojik ataklar nadir olmalar› nedeniyle de¤erlendirilmedi. Göz tutulumu olan hiçbir hastada son mu-

ﬁubat 2009 ve Nisan 2010 y›llar› aras›nda romatoloji poliklini¤inde ard›ﬂ›k olarak görülen BS hastalar› aras›ndan hastal›k süresi 10 y›l veya daha uzun
olanlar çal›ﬂmaya al›nd›. Bir soru formu yard›m›yla
deri-mukoza lezyonlar›n›n, artrit ve üveit ataklar›n›n
geçti¤imiz bir y›ll›k süre içinde olup olmad›¤› tek tek
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ayenede göz ata¤› görülmedi. Paterji pozitifli¤i de
dahil olmak üzere, BS lezyonlar›ndan herhangi birinin olma s›kl›¤› son muayenede baﬂlang›ca göre anlaml› olarak azalm›ﬂt› (Tablo). Bu durum kad›nlarda,
erkeklere göre çok daha belirgindi. Kaplan-Meier e¤risinde (Resim) de görüldü¤ü gibi, ilk sönen bulgu
göz ataklar› idi. Bunu artrit ataklar›, genital ülser ve
deri lezyonlar› takip etmekteydi. Hastal›k baﬂlang›c›ndan 30 y›l sonras›nda hala devam eden en s›k lezyon oral ülserdi.

TARTIﬁMA
Biz bu çal›ﬂmada göz ataklar›n›n en erken sönen
bulgu oldu¤unu gösterdik. Bunu artrit ve genital ülser ataklar› takip etmektedir. Bu bulgular hem patogenez hem de hastal›¤›n takip ve tedavisi aç›s›ndan
yol gösterici olabilir. Ancak çal›ﬂmam›za sadece hastaneye ulaﬂabilen hastalar al›nd›¤› için sonuçlara ihtiyatla yaklaﬂ›lmal›d›r.

S›kl›k, n (%)

‹lk muayene

Son muayene

P

Oral ülserler

115 (100)

84 (73)

< 0.001

Genital ülserler

105 (115)

13 (11)

< 0.001

Papulopüstüler lezyonlar

104 (90)

61 (53)

< 0.001

Eritema nodozum

72 (63)

23 (20)

< 0.001

Artrit

39 (34)

8 (7)

< 0.001

Paterji pozitifli¤i

85/109 (78 %)

6/39 (15 )

< 0.001

Behçet hastal›¤› lezyonlar›n›n y›llar içersinde azalmas›
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S 11. Jüvenil Behçet Hastal›¤›nda Klinik Bulgular ve Prognoz
1Emire Seyahi, 1Huri Özdo¤an, 2Y›lmaz Özyazgan, 2Ahmet Sarici, 1Serdal U¤urlu, 3Yeﬂim Özgüler, 1Hasan Yaz›c›,
1Sebahattin Yurdakul.
1Cerrahpaﬂa

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
T›p Fakültesi, Göz Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
3Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›.
2Cerrahpaﬂa

Hastalar›n 13 tanesi (%8), tek vizit sonras› takip
d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›. Hepsi erkek olan 6’s› (%4) ölmüﬂtü.
Geri kalanlarda medyan takip süresi 10 y›ld› [IQR: 417]. Ölüm sebepleri pulmoner arter anevrizmas›
(n=2), Budd-Chiari sendromu (n=1), intihar (n=2) ve
pnömoni (n= 1) idi. Takip sonunda 18 hastada görme kayb› gözlendi (%22.5) (bilateral: 8, ünilateral:
10). Görme keskinli¤i 44 hastada (%56) 0. 6-1. 0 aras›, gerikalan 18’de (%22.5) 0.5- 0.1 aras›nda saptand›. Üç hastada a¤›r nörolojik hasar izlendi. Son 1 y›l
içinde muayenesi yap›lan 77 hasta (50 erkek/27 k›z)
de¤erlendirildi¤inde, ilk vizitten medyan 9 y›l sonra
oral ülser (%90) ve papülopüstüler lezyonlar (%55)
hala s›kl›kla ç›kmaya devam ederken, eritema nodozum (%29), genital ülser (%18) ve artrit (%14) s›kl›¤›
oldukça azalm›ﬂt›.

GEREKÇE
Jüvenil baﬂlang›çl› Behçet hastalar›n›n klinik
özelliklerini ve prognozunu de¤erlendirdik.

YÖNTEM
Poliklini¤imize 1977- 2009 aras› baﬂvuran 7000
Behçet hastas›n›n dosyas› incelendi ve aralar›ndan,
baﬂvuru s›ras›nda ≤ 16 yaﬂ›nda olup Uluslaras› Kriterleri doldurmuﬂ olanlar seçildi. Bu hastalar son
de¤erlendirme amac›yla hastaneye ça¤r›ld› ya da
telefonla hastal›klar›n›n son durumu hakk›nda bilgi
edinildi.

SONUÇLAR
166 (86 erkek, 80 k›z) jüvenil hasta tan›mland›.
Hastalar›n baﬂvuru ortalama yaﬂ› 14.2 ± 1.9, ilk
semptom görülme yaﬂ› 10.9 ± 3.1, kriter doldurma
yaﬂ› ise 13.1 ± 2.6 y›ld›. Baﬂvuru s›ras›ndaki derimukoza lezyonlar› ve artrit s›kl›¤› oral aft d›ﬂ›nda yetiﬂkinlere (1) göre anlaml› olarak daha azd› (oral ülser: %100, genital ülser: %68, papülopüstüler lezyonlar: %57, eritema nodozum: %42 ve artrit: %20).
Fakat ana organ tutulum oranlar› yetiﬂkinlerle ayn›
oranda izlendi (göz: %48, damar: %13 ve nörolojik
tutulum: %8). Çocuk baﬂlang›çl› Behçet olgular›nda
yetiﬂkinlerden farkl› olarak en s›k görülen nörolojik
tutulum tipi dural sinus trombozu idi (%85). Hastalar›n %25’inde (41/ 166) ailede Behçet hastal›¤› öyküsü mevcuttu. Püberte bilgisi hastalar›n 94’ünde mevcuttu (prepübertal baﬂlang›ç: 39, postpübertal baﬂlang›ç: 55). Pre-pübertal dönemde en s›k eritema nodozuma rastlan›rken (prepübertal: 24/ 39 vs postpübertal: 16/ 55), genital ülser s›kl›kla postpübertal dönemde (prepübertal: 18/ 39 vs postpübertal: 44/55)
izlenmiﬂti.

TARTIﬁMA
Jüvenil baﬂlang›çl› Behçet hastalar›, tüm Behçet
hastalar›n›n %2’sini oluﬂturmaktad›r. Deri-mukoza
lezyonlar› daha az s›kl›kla görülmesine ra¤men, ana
organ tutulum s›kl›¤› ve ﬂiddeti yetiﬂkinlerde görüldü¤ü gibidir. Sadece, dural sinüs trombozu çocuk
Behçet hastalar›nda parankimal tutuluma göre daha
s›kt›r. Jüvenil baﬂlang›çl› Behçet hastalar›nda da, yetiﬂkinlerde oldu¤u gibi, hastal›k belirtileri zaman
içersinde anlaml› ﬂekilde azalmaktad›r.

KAYNAK
1) Kural-Seyahi E, ve ark. The long-term mortality
and morbidity of Behçet syndrome: a 2-decade
outcome survey of 387 patients followed at a dedicated center. Medicine (Baltimore). 2003; 82:
60-76.
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S 12. Behçet Hastal›¤›n›n Bir Y›ll›k Prospektif Maliyet Analizi
1Hasan K›l›ç, 1Emire Seyahi, 1Hasan Yaz›c›, 1Sebahattin Yurdakul.
1Cerrahpaﬂa

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›.

ya da vasküler tutulumu olan hastalar›n maliyeti sadece deri-mukoza tutulumu olanlara göre anlaml›
derecede yüksek bulunmuﬂtur (P <0.001). Ayr›ca, ortalama bir Behçet hastas›n›n maliyeti de¤erlendirildi¤inde do¤rudan maliyetin toplam maliyetin
%84’ünü oluﬂturdu¤u görülmektedir. ‹laç harcamalar› ise do¤rudan maliyetin %90’›n› kapsamaktad›r.

GEREKÇE
Daha önce Behçet hastal›¤›n›n maliyetini retrospektif bir çal›ﬂma ile de¤erlendirmiﬂ ve Türkiye’deki
sa¤l›k sistemi için ciddi anlamda ekonomik yük oluﬂturdu¤unu göstermiﬂtik (1). Bu sefer, poliklini¤imize
yeni kay›tl› olan hastalar›n bir y›l prospektif izlem
sonras› maliyetini araﬂt›rmak istedik.

TARTIﬁMA

YÖNTEM

ﬁimdiki çal›ﬂmam›zda buldu¤umuz ortalama toplam maliyet (1656 ± 3278 TL) önceki çal›ﬂmam›zda
bulunandan (4545 ± 4978 TL) daha düﬂüktür. Bunun
sebepleri aras›nda yeni çal›ﬂmam›zda daha hafif
Behçet hastalar›yla çal›ﬂm›ﬂ olmam›z (hastal›k süresinin daha k›sa, daha fazla kad›n ve daha az oranda
damar tutulumu olan hasta olmas›) ve son 5 y›lda
Türkiye’de sa¤l›k politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler olmuﬂ olabilir. Daha önce de gösterdi¤imiz gibi ilaçlar toplam maliyete en büyük katk›y›
yapmaktad›rlar ayr›ca katk› paylar› son 5 y›lda
%79’dan %90’a ç›km›ﬂt›r. Doktor muayene ve hemﬂire hasta bak›m› ücretlerinin toplam maliyet içindeki paylar› ise ihmal edilebilir düzeydedir.

Ocak- Aral›k 2007 tarihleri aras›nda poliklini¤imize 326 (175 E / 151 K) Behçet hastas› yeni kay›t
yapt›rm›ﬂt›. Bunlar›n aras›ndan, ‹stanbul’da ya da
komﬂu illerde oturan 208 (%64) (102 E/ 106 K) hasta 1 y›l boyunca takip edilmek amac›yla çal›ﬂmaya
al›nd›. Maliyet hesab› yap›lan 208 hasta ile yap›lmayan 118 hastan›n klinik özellikleri birbirine benzer
bulundu. Hastalar›n hastal›klar› ile do¤rudan (ilaçlar,
hastane vizitleri, laboratuar ve görüntüleme tetkikleri gibi) ve dolayl› yoldan iliﬂkili harcamalar› (iﬂgücü
kayb›, hastane geliﬂ gidiﬂ ve konaklama harcamalar›)
standardize bir soru formu ile kay›t edildi.

SONUÇLAR
Hastalar›n ortalama yaﬂ› 32 ± 10 y›l ve medyan
hastal›k süresi 2 y›l [IQR: 6 ay- 3 y›l] idi. Ortalama
hastane vizit say›s› 3.3 bulundu (en düﬂük: 2, en yüksek: 8). Do¤rudan ve dolayl› yollardan yap›lan harcamalar Tablo 1’de gösterilmektedir. Göz, nörolojik

KAYNAK
1) Sut ve ark. A cost analysis of Behcet's syndrome
in Turkey. Rheumatology (Oxford) 2007;46: 67882.

Ortalama y›ll›k maliyet, ± SD (TL)
Do¤rudan maliyet

Dolayl› maliyet

Toplam

Göz tutulumu (n =92)

2780 ± 4066

376 ± 819

3156 ± 4486

Nörolojik tutulum (n =7)

2268 ± 3623

99 ± 73

2367 ± 3611

Vasküler tutulum (n =14)

2115 ± 3040

165 ± 201

2280 ± 3048

Sadece deri-mukoza ve eklem
tutulumu (n =108)

262 ± 221

197 ± 326

459 ± 442

Tüm (n = 208)

1382 ± 2975

274 ± 598

1656 ± 3278

29

S 13. Behçet Sendromu ’nda Kolﬂisin Kullan›m› Uzun Dönemde ‹mmünsüpresif Kullanma
Gereksinimini Azaltmaz
1Vedat Hamuryudan, 1Gülen Hatemi, 1Sebahattin Yurdakul, 1Koray Taﬂc›lar, 2Cem Mat, 3Y›lmaz Özyazgan, 1Emire Seyahi, 1Serdal
U¤urlu, 1Hasan Yaz›c›.
1Istanbul

Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Romatoloji,
Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Dermatoloji,
3Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Oftalmoloji .
2Istanbul

GEREKÇE

SONUÇLAR

Behçet hastalar›’nda randomize kontrollü talidomid çal›ﬂmas›na (Hamuryudan V et al. Ann Intern
Med. 1998; 128: 443-50) girmiﬂ olan hastalar›n uzun
dönem prognozunu de¤erlendirdi¤imiz bir çal›ﬂmada (Hamuryudan V et al. Rheumatology 2010; 49:
173-7), kolﬂisin kullanm›ﬂ olan hastalar›n uzun dönemde immünsüpresif kullanma ihtiyaçlar›n›n daha
az oldu¤unu görmüﬂtük. Ancak bunun kolﬂisinin koruyucu etkisinden mi, daha hafif hastalara kolﬂisin
yazma e¤iliminden mi kaynakland›¤›na bu çal›ﬂma
ile karar vermek mümkün de¤ildi. Bu nedenle, daha
önce 2 y›l süreli çift kör randomize kontrollü kolﬂisin
çal›ﬂmas›na (Yurdakul S et al. Arthritis Rheum. 2001;
44: 2686-92) girmiﬂ olan hastalar›n uzun dönem
prognozunu de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

Hastalar›n 90/116 (%78)’ine ulaﬂabildik. Bunlar›n 51’i erkek, 39’u kad›n, ilk çal›ﬂmaya randomize
edildikleri s›radaki ortalama yaﬂlar› 27. 1 ± 5. 3 SD
ve hastal›k süreleri 8. 4 ± 8. 1 ayd›. Ulaﬂ›labilen
hastalar›n demografik özellikleri ulaﬂ›lamayan hastalar›nki ile benzerdi. ‹zlem s›ras›nda erkeklerin 18’inde (%36) ve kad›nlar›n 8’inde (%20)immünsüpresif
kullanma gereksinimi do¤muﬂtu. ‹lk çal›ﬂmada kolﬂisin kolunda olan hastalarla plasebo kolunda olanlar
aras›nda immünsüpresif gereksinimi aç›s›ndan bir
fark yoktu (erkelerde kolﬂisin kolunda 11/25, plasebo
kolunda 7/26, kad›nlarda kolﬂisin kolunda 3/18 plasebo kolunda 5/21). ‹mmünsüpresif kullan›m gereksinimini nedenleri tabloda verilmiﬂtir.

TARTIﬁMA

YÖNTEM

BS hastalar›nda, hastal›¤›n erken döneminde kolﬂisin kullanm›ﬂ olmak uzun dönemde immünsüpresif
kullanma gereksinimini ve dolay›s›yla major organ
tutulumunu azaltmaz.

BS tan›s›yla tedavi edilen ve daha önce randomize kontrollü kolﬂisin çal›ﬂmas›na girmiﬂ olan 116
hasta (60 erkek, 56 kad›n), ilk çal›ﬂmay› tamamlad›klar›ndan ortalama 16. 6 ± 1. 1 SD y›l sonra yeniden
de¤erlendirildi. Ana de¤erlendirme ölçütü izlem s›ras›nda immünsüpresif kullanma gereksinimiydi.

Erkek (n=51)
Kolﬂisin (n=25)

Kad›n (n=39)

Plasebo (n=26)

Kolﬂisin (n=18)

Plasebo (n=21)

Göz tutulumu

1

-

1

1

Derin ven trombozu

2

2

1

-

Pulmoner arter anevrizmas›

-

1

-

-

Nörolojik tutulum

2

1

-

-

Gastrointestinal

1

-

-

1

Artrit

2

3

1

3

Mukokütanöz tutulum

3

-

-

-
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BEHÇET
S 14. Wegener Granülomatozlu 82 Olgunun Analizi: Türkiye Deneyimi
1Sevil Kamali, 1Burak Erer, 1Bahar Art›m Esen, 1Yasemin ﬁahinkaya, 1Ahmet Gül, 1Lale Öcal, 1Orhan Aral, 1Murat Inanç.
1Istanbul

Üniversitesi Istanbul T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›

%6 p-ANCA, %91 c-ANCA-anti-PR3, %6 p-ANCAanti-MPO ve %41 RF pozitifli¤i bulunmuﬂtur. Nazal S. aureus taﬂ›y›c›l›¤› %54 olguda gözlenmiﬂtir.
Olgular›n %10’unda RF pozitifli¤i ile seyreden,
kronik erozif olmayan poliartrit saptanm›ﬂt›r. Yirmiyedi WG’nin biyopsi analizinde, son dönem böbrek yetersizli¤i (SDBY) geliﬂimini öngördüren histopatolojik parametre saptanmam›ﬂt›r. Hasar indeksi
(VDI) SDBY geliﬂenlerde anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur. Elli olgunun hasar analizinde, tedaviye
ba¤l› hasar›n s›k oldu¤u gözlenmiﬂtir. Olgular›n
%25’inde hafif aktiviteli (BVAS 6,5 ± 2,3) nüks saptanm›ﬂt›r. ‹leri hastal›k yaﬂ› ve erken hasar›n (VDI ?
5 %98 duyarl›l›k %56 özgüllük) ölümcüllü¤ü öngördürdü¤ü gözlenmiﬂtir. Sa¤kal›m median 37 ayda
%77 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Ölümlerin s›kl›k s›ras›na göre, akut veya kronik böbrek yetersizli¤i döneminde infeksiyon komplikasyonu, malignite, nazal
krut aspirasyonu ve serebrovasküler olayla gerçekleﬂti¤i görülmüﬂtür.

AMAÇ
Wegener granülomatozu (WG), sistemik nekrotizan vaskülitler (SNV) içerisinde görülme s›kl›¤› giderek artan bir vaskülittir. Tek bir merkeze ait WG kohortunun demografik ve klinik özellikleri ile uzun
dönem takibe ait verilerinin gözden geçirilmesi
amaçland›.

HASTALAR ve METOD
Romatoloji Bilim Dal›nda 1991-2009 y›llar› aras›nda izlenen WG kohortunda farkl› say›da olgu
gruplar›nda yap›lan klinik ve histopatolojik çal›ﬂmalar yeniden gözden geçirilmiﬂtir.

SONUÇLAR
EUVAS s›n›fland›rmas› ile 82 WG, s›n›rl› (%10),
erken sistemik (%27), jeneralize (%32), ciddi (%28)
ve dirençli (%6) alt gruplara ayr›lm›ﬂt›r. Watts s›n›fland›rma algoritmas› ile 69 WG’nin %91’i yeniden
WG olarak (%83’ü ACR, %3’ü CHCC ve Sorensen
(So), %14’ü So ve ANCA serolojisi ile) s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. WG ve MPA kohortlar›nda s›ras›yla %8 ve
%22 tan› de¤iﬂimi gerçekleﬂmiﬂtir. 82 olgunun hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› 43,4 ± 13,7 (median 44) (1675), baﬂlang›ç semptomu ile tan› aras›nda geçen süre 8,7 ± 14,2 ay (median 3, 5) (1-96), toplam takip
süresi 52,9 ± 48, 4 ay (median 42) (1-255) bulunmuﬂtur. Konstitüsyonel bulgular %84, böbrek %74,
akci¤er %70, nazal %66, sinüs %62, eklem %56,
kulak %44, cilt %44, göz %29, orbita %12, periferik sinir sistemi %10, merkezi sinir sistemi %7,
subglottik stenoz %4, ürogenital tutulum %1 s›kl›kta saptanm›ﬂt›r. Otoantikor s›kl›¤›, %90 c-ANCA,

TARTIﬁMA
SNV kohortunda, WG, olgular›n üçte ikisinde organ kayb› tehdidine yol açan, en s›k görülen sistemik
vaskülittir. ‹deal bir s›n›fland›rma olmamakla beraber, halen kullan›lmakta olan farkl› kriterlerle WG
büyük oranda s›n›fland›r›labilmektedir. WG baﬂlang›c›nda, önemli say›da olguda RF pozitifli¤i ile seyreden kronik artrit görülebilmektedir. WG’de böbrek
histopatolojisinin yüksek tan›sal de¤eri olmakla beraber prognostik de¤eri düﬂüktür. WG’de erken hasar, geç hasar ve sa¤kal›m›, ciddi hasar, ölümcüllü¤ü
öngördürmektedir.
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A‹LEV‹ AKDEN‹Z ATEﬁ‹
S 15. Sivas’›n Zara ‹lçesinde AAA Prevalans› En Az %0,88, MEFV G en Mutasyonu
Taﬂ›y›c›l›¤› Oran› %44’dür
1Zara Ailesel Akdeniz Ateﬂi Çal›ﬂma Grubu .
1Istanbul

Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi.

b›rak›ld›. Toplamda 1727 indeks kiﬂi (176 erkek
1551 kad›n, yaﬂ: 40,2 ± 11,4) tarand› ve 4591 aile
bireyi (2939 erkek, 1652 kad›n, yaﬂ: 33,5 ± 19, 6)
hakk›nda bilgi edinildi. Anket sonuçlar›na göre
384/6318 (165 indeks, 219 aile bireyi) kiﬂi AAA
aç›s›ndan ﬂüpheli bulundu. 348/384 (%90) kiﬂiye
tekrar ulaﬂ›ld›. Önceden AAA tan›s› olan hastalar
da yeniden de¤erlendirildi. Toplam 56/6318
(%0.88) kiﬂiye kesin AAA, 27/6318 (%0.42) kiﬂiye
kuvvetli olas› AAA tan›s› konuldu. Bu 2 gruba kolﬂisin baﬂland›. 25/6318 (%0.39) kiﬂide ise AAA’dan
ﬂüphelenildi ve ek tetkik istendi. Genel Zara popülasyonunda MEFV mutasyonu taﬂ›ma s›kl›¤›n› belirlemek için kan al›nan 323 kiﬂi aras›ndan ﬂu ana kadar çal›ﬂ›lan 230’unun 101’inde (%43,9) ekson 2
veya 10’da mutasyon bulundu. Bunlar›n 12 tanesi
M694V idi (%12). Taranan indeks kiﬂilerin biri ve
aile bireylerinin 11’i (12/6318, %0.19) diyalize giriyordu. Bu oran Türkiye’deki ortalama diyaliz oran›ndan (39. 267/70. 586. 256, %0,06) anlaml› olarak daha fazlayd› (p < 0.001). Diyalize giren 12 kiﬂininin 3’ünde kesin AAA tan›s›, birinde kuvvetli
AAA olas›l›¤› vard›

GEREKÇE
Genetik bir hastal›k olan AAA’ya ba¤l› geliﬂen
ikincil amiloidozda bölgesel/çevresel faktörlerin
önemi üzerinde durulmakta, ancak bu konuda yeterli veri bulunmamaktad›r. AAA’n›n Sivas’›n Zara
ilçesinde oldukça s›k görüldü¤ünü gözlemlemiﬂtik.
Bu gözlemlere dayanarak ﬂöyle bir hipotez oluﬂturduk: köken ve çevre aç›s›ndan homojen bir grup tan›mlarsak, daha sonra da bu bölgeden baﬂka çevrelere göç edenlere ulaﬂarak epidemiyolojik faktörlerin rolünü tart›ﬂabiliriz. Bu aﬂamada Zara’daki AAA
ve böbrek yetmezli¤i s›kl›¤›n› ve serbest populasyondaki MEFV gen mutasyon taﬂ›y›c›l›k oranlar›n›
belirlemeye çal›ﬂt›k.

YÖNTEM
18-60 yaﬂ aras› nüfusu 15906 kiﬂi olan Zara’da,
%0, 6’l›k bir prevalans› %0,35 hata pay› ve %95 güven aral›¤› ile göstermek için taranmas› gereken kiﬂi
say›s› 1673 olarak hesapland› ve gidilecek haneler
belirlendi. Her hanede tek kiﬂiye (indeks) kendisi ve
ayn› hanede oturan 10 yaﬂ üzeri aile bireyleri ile ilgili iki ayr› anket uyguland›. AAA aç›s›ndan ﬂüpheli
olan kiﬂiler yeniden ziyaret edilerek 6 romatolog taraf›ndan de¤erlendirildi. Anket formu dolduran her 4
indeks kiﬂiden birinden, MEFV mutasyonlar› çal›ﬂ›lmak üzere kan al›nd›. MEFV mutasyonlar›, ekson 10
ve ekson 2’nin PCR analizi ve dizilemesi ile çal›ﬂ›ld›.

TARTIﬁMA
Zara’da AAA s›kl›¤› en az %0, 88’dir. Kuvvetli
olas› olgularla birlikte bu oran %1, 31’e ç›kmaktad›r.
Diyalize girme s›kl›¤› Türkiye geneline göre artm›ﬂt›r.
Diyalize girenlerin en az %25’i AAA hastas›d›r.

SONUÇLAR
Zara ilçe merkezinde 1309, köylerde 418 haneye gidildi. 39 hane çeﬂitli nedenlerden tarama d›ﬂ›
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S 16. Ailevi Akdeniz Ateﬂi Hastalar›nda Yaﬂam Beklentisi ve Belirleyicileri
2Feride Yüksel, 1Özgül Soysal, 1Dilek Solmaz, 1Gerçek Can, 1Vedat Gerdan, 2Mehmet Tunca, 3Ali Çelik, 1Fatoﬂ Önen,
1Nurullah Akkoç, 1Servet Akar.
1Dokuz

Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Romatoloji Bd,
Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
3Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Nefroloji Bd.
2Dokuz

ﬂ›lamayan hastalar›n baﬂlang›ç demografik ve baﬂl›ca
klinik karakteristikleri grubun kalan›yla benzerdi. 385
hastan›n MEFV gen analizi vard› ve en s›k mutasyon
338 allel; %43, 9 ile M694V idi. Hastalar›n ço¤u
(%94,4) ‘ü kolﬂisin almaktayd›. 37 (%6,3) hastada biyopsi ile gösterilmiﬂ amiloidoz, 44 (%7,5) hastada böbrek hastal›¤› saptand›. Medyan 6 y›ll›k (IQR 2-10 y›l) takip süresinde 14 (9 kad›n) hastan›n ölmüﬂ oldu¤u ve
bunlardan 7’sinin amiloidoz ve komplikasyonlar› nedeniyle öldü¤ü saptand›. Tek de¤iﬂkenli analizlerde,
amiloidoz, böbrek hastal›¤›, ileri yaﬂ, ücretli çal›ﬂma,
koroner arter hastal›¤›, hipertansiyon ve medeni halin
artm›ﬂ mortaliteyle iliﬂkili oldu¤u bulundu, ancak cox
regresyon analizinde, yaln›zca böbrek hastal›¤›n›n
mortalitenin tek anlaml› belirleyicisi oldu¤u gösterildi
(hazard ratio= 8, 356, 95%CI 1,432 - 48,757; p= 0,
018). Bizim hasta grubumuzda toplam sa¤kal›m h›z›,
genel Türk populasyonunundan anlaml› bir ﬂekilde
farkl› de¤ildi (SMR 1,48 (95%CI 0,81-2, 49; p=0,1).

GEREKÇE
Ailevi Akdeniz Ateﬂi (Familial Medierranean fever; FMF) tekrarlayan ateﬂli serozit ataklar› ile karakterize, otozomal resesif kal›t›lan bir hastal›kt›r. Kolﬂisinin tedavide kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan önceki
dönemde yap›lan çal›ﬂmalarda, hastalar›n ço¤unun
amiloidoza sekonder böbrek yetmezli¤i nedeniyle
40 yaﬂ›ndan önce öldü¤ü görülmüﬂtür. Ancak, sürekli kolﬂisin tedavisinin amiloidoz geliﬂimini önledi¤i
gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n amac›, eriﬂkin FMF hastalar›nda kolﬂisinin tedavide kullan›m›ndan sonraki
dönemde ölüm nedenleri ve sa¤kal›m h›z›n› ile mevcut ise belirleyicilerini ortaya koymakt›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya, bir üniversite hastanesi tüm ilgili kliniklerinde (‹ç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›, Romatoloji ve
Nefroloji Bilim Dallar›) FMF tan›s› ile izlenen hastalar›n tamam›n›n dahil edilmesi planland›. Temmuz
1993’den beri kay›tl› olan 650 hastadan 587’si ile görüﬂüldü ve formal de¤erlendirme için poliklini¤e davet
edildi. Hastaneye gelemeyenler ile ayr›nt›l› telefon görüﬂmesi yap›ld›. Yap›land›r›lm›ﬂ anket formu kullan›larak, sosyoekonomik demografik veriler, mevcut ve kümülatif klinik özellikler ve ﬂiddet skorlar› elde edildi.
Türk populasyonunun mortalite istatistikleri kullan›larak, takip süresi içerisinde yaﬂa ve cinsiyete göre standardize mortalite oran› (SMR) hesapland›. Mortaliteyi
belirleyen faktörler, Kaplan-Meier metodu ve Cox proportional hazard modeliyle de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
Bu bulgular; her ne kadar kolﬂisinden sonraki
dönemde, FMF hastalar›nda sa¤kal›m genel popülasyonla k›yaslanabilir olsa da, böbrek hastal›¤›n›n
hala mortalitenin belirleyicisi oldu¤unu düﬂündürmektedir.

ÇALIﬁMA HASTALARININ AKIﬁ ﬁEMASI

SONUÇLAR
380 hasta (194 kad›n; ortalama yaﬂ 37,7 ± 12,2) ile
poliklinikte ve 207 hastayla (108 kad›n; ortalama yaﬂ
39,7 ± 13,5) telefonla görüﬂüldü. 63 hastaya (tüm hastalar›n %9,7’si, 31 kad›n; ortalama yaﬂ 40,2 ±10,7) çal›ﬂma süresince ulaﬂ›lamad›, fakat bunlar›n hiçbirisi
Türkiye ölüm kay›tlar› veritaban›nda bulunamad›. Ula-
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S 17. Ailevi Akdeniz Ateﬂi Ataklar›n› Tetikleyici Faktörler
1Ömer Karada¤, 1Veli Yazisiz, 1Sedat Yilmaz, 2Kemal Üreten, 3Abdurrahman Tufan, 4Ali Akdo¤an, 3Mehmet Akif Öztürk,
1Hakan Erdem, 1Salih Pay, 1Ayhan D›nç.
1Gülhane

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi, Romatoloji Bölümü,
3Gazi Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dal›,
4Hacettepe Üniversitesi, Romatoloji Bilim Dal›.
2D›ﬂkap›

Genetik analiz 174 hastada (78’inde homozigot,
55’inde birleﬂik heterozigot ve 40’›nda tek mutasyon)
mevcuttu. M694V en s›k rastlanan allel idi (%60,4). Serozit ataklar›n› en s›k tetikleyenler so¤u¤a maruziyet
(%59,3), psikolojik stres (%49, 8), yorgunluk (%40,0),
mensturasyon (%33,7; kad›nlarda) ve açl›k veya aﬂ›r›
g›da al›m› (%18, 2) idi. Uzun süre ayakta durma
(%78,8), yolculuk (%64,1) ve yorgunluk (%47,8) ise
bacak yak›nmalar› için tetikleyici faktörlerdi. Ataklar›
önlemek için uygulanan en s›k yaklaﬂ›m profilaktik
NSA‹‹ al›m› idi (%16). MEFV mutasyonuna göre yap›lan alt grup analizinde so¤uk maruziyeti, yorgunluk,
açl›k ve uzun süreli ayakta durma homozigot mutasyon olan hastalarda daha s›k serözit tetikleyici nedenler aras›nda olmas›na ra¤men istatistiksel anlaml›l›k sadece yorgunluk için bulundu (p=0,011). Bacak yak›nmalar› aç›s›ndan gruplar aras›nda farkl›l›k yoktu. Mutasyon tipi ile tetikleyiciler aras›ndaki iliﬂki incelendi¤inde E148Q varl›¤› ile aﬂ›r› yiyecek al›m›, M694V varl›¤› ile açl›k ve V726A varl›¤› ile yolculuk aras›nda iliﬂki bulundu (p s›ras›yla <0.001, 0.032 ve 0.01). Hastal›k ﬂiddet skoru ile tetikleyiciler aras›nda iliﬂki bulunmad›.

G‹R‹ﬁ
MEFV genlerindeki “missense” mutasyonlar, Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA), patogenezinde önemli rol
oynamaktad›r. ‹nflamasyon kaskad›ndaki bozukluklar k›smen anlaﬂ›lm›ﬂ olsa da bu bozukluklar›n ataklara dönüﬂmesini tetikleyen faktörler fazla çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r. So¤uk, yorgunluk, açl›k, fiziksel ve psikolojik
stres ve mensturasyon gibi d›ﬂ faktörlerin ataklar› tetikleyebilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada AAA
ataklar›n› tetikleyen olas› faktörler ve bunlar›n MEFV
mutasyonlar› ile muhtemel iliﬂkileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂmaya 4 farkl› romatoloji klini¤inde görülen
ve Tel-Hashomer kriterlerini karﬂ›layan toplam 275
AAA hastas› (erkek/kad›n: 177/98) al›nd›, klinik bulgular ve genetik analiz sonuçlar› (M694V, M680I,
V726A, E148Q, M694I) kaydedildi. Hastalar, semptomlar›n›n tetiklenmesi ile iliﬂkisi aç›s›ndan so¤uk
maruziyeti, psikolojik stres, yorgunluk, uzun süre
ayakta durma, yolculuk, açl›k, aﬂ›r› g›da al›m›, travma, enfeksiyon yönünden sorguland›. Her hasta için
AAA hastal›k ﬂiddet skoru hesapland›.

TARTIﬁMA

SONUÇLAR

So¤u¤a maruziyet, psikolojik stres, yorgunluk ve
mensturasyon, serözit ataklar› için en yayg›n atak tetikleyicilerdir. Di¤er taraftan uzun süreli ayakta durma, yolculuk ve yorgunluk bacak yak›nmalar›n› tetiklemektedir. Tetikleyici nedenler belli gen mutasyonlar›na göre de¤iﬂkenlik gösterebilmektedir, ancak
gen mutasyonu alt gruplar›nda say›lar›n az oldu¤u
göz önünde bulundurulmal›d›r.

Hastalar›n ortalama yaﬂ ve ortalama tan› yaﬂ› s›ras›yla 28,6 ± 9,4 ve 20,1 ± 11,2 idi. Ateﬂ, peritonit,
plörit veya perikardit, bacak yak›nmalar› ve erizipel
benzeri lezyon s›kl›klar› s›ras›yla %95,9; %96,7;
%55,0; %78,9 ve %25,6 idi. Ortalama AAA hastal›k
ﬂiddet skoru 5,9 ± 2,39 idi.
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Homozigot mutasyon (n=78)

Birleﬂik Heterozigot mutasyon (n=55)

Tek mutasyon(n=40)

So¤u¤a maruziyet, %

66.7

58.1

52.5

Psikolojik stres, %

50.0

54.5

47.5

Yorgunluk*, %

55.1

32.7

37.5

Mensturasyon**, %

37.5

38.0

14.2

Aﬂ›r› g›da al›m›, %

10.3

16.3

10.0

Açl›k, %

8.9

3.6

2.5

Uzun süre ayakta durma, %

19.2

12.7

12.5

Uykusuzluk, %

23.1

14.5

15.0

Yolculuk, %

15.4

5.5

7.5

Enfeksiyon, %

1.3

5.5

5.0

Travma, %

1.3

1.8

2.5

*: p=0.011, **: kad›nlar

S 18. Lenfödemle ‹liﬂkili Yeni Bir Otoinflamatuar Sendrom (AISLE)
1Huri Özdo¤an, 1Gülen Hatemi, 4Özgür Kasapçopur, 3Duran Üstek, 2Ahmet Gül.
1‹stanbul

Universitesi,
Universitesi,
3‹stanbul Universitesi,
4‹stanbul Universitesi,
2‹stanbul

Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Romatoloji,
‹stanbul T›p Fakültesi, Romatoloji,
Detam ,
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Pediatri.
yon ataklar› da oluyordu. Ataklar s›ras›nda akut faz
de¤erlerinde yükselme oluyordu. Otoantikorlar› yoktu ve kompleman düzeyleri normaldi. ‹ki hastada da
y›llar içinde alt ekstremite ödemi kal›c› hale geldi.
Özellikle 24 yaﬂ›ndaki hastan›n ﬂu anda skrotumunda ve bacaklar›nda günlük yaﬂam aktivitelerini engelleyecek ciddi ödemi var. Büyük hastay› 22 y›ld›r
ve küçü¤ünü 7 y›ld›r izliyoruz. Her ikisi de kolﬂisin’e
yan›ts›z. 24 yaﬂ›ndaki hastaya 7 kez infliksimab infüzyonu uyguland› ve 13 yaﬂ›ndaki hasta etanercept
kulland›. ‹ki hasta da bu tedavilerden fayda görmedi.
Ancak 13 yaﬂ›nda olan hastada, ataklar s›ras›nda sadece birkaç kez verilebilen anakinra ile atak süresi
ve ﬂiddeti azald›. Bu iki hastan›n ve aile bireylerinin
incelenmesi sonucunda ﬂüpheli bir genomik bölge
tan›mland› ve sorumlu geni bulmak için çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.

GEREKÇE
Daha önce tan›mlanmam›ﬂ, otoinflamatuar sendrom özellikleri gösteren, tekrarlayan ataklar halinde ateﬂi, hiperestezi ile seyreden eritematöz ve ürtiker benzeri döküntüsü, seröziti, yüz ve ekstremitelerde ödemi olan ve ödemi giderek kal›c› hale gelen, ikinci dereceden kuzen olan 2 hastay› bildirmek istiyoruz.

OLGULAR
Hastalar›n ikisi de erkek, biri 24 di¤eri 13 yaﬂ›ndayd›. Kardeﬂ torunlar› olan bu 2 hastas›n›n ailesinde çok say›da akraba evlili¤i ve ateﬂli ataklar› olup
daha sonra ölen çocuk öyküsü vard›. Her iki hastan›n da ataklar› hayatlar›n›n ilk y›l› içinde baﬂlam›ﬂt›.
Ataklar s›ras›nda ateﬂ, yayg›n maküler veya ürtikeryal döküntü, hiperalji, periorbital ödem, kol, bacaklar ve skrotumda lenfödem benzeri, basmakla içeri
çökmeyen ödem olmaktayd›. Ataklar baﬂlang›çta y›lda 1-2 kez tekrarl›yor ve 3 ila 10 gün sürüyordu. ‹zlemde ise her iki hastada da ataklar daha s›k hale
geldi. Hastalar›n her ikisinde de tekrarlayan plevral
effüzyon ataklar› olurken, birinde perikardial effüz-

SONUÇ
Tekrarlayan sistemik inflamasyonla seyreden ve
otozomal resesif kal›t›m gösteren bu sendrom otoinflamatuar hastal›k tan›m›na uyuyor. Ancak devam
eden lenfödem bu yeni sendroma özgü bir özellik gibi görünüyor.
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S 19. Anti-TNF ‹laç Kullan›m› Kronik Romatizmal Hastal›¤› Olan Çocuklarda Tüberküloz
Aç›s›ndan Güvenli midir?
1Ömer K›l›ç, 1Özgür Kasapçopur, 1Y›ld›z Camc›o¤lu, 1Haluk Çoku¤raﬂ, 1Nil Ar›soy, 1Necla Akçakaya.
1Istanbul

Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› Ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Çocuk Romatoloji Ve
Enfeksiyon Bilim Dal› .

Sonuçlar: Çal›ﬂmaya 132 J‹A, 4 kronik idyopatik
üveit ve 8 AAA'ya ikincil süregen eklem bulgusu
olan çocuk al›nd›. Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 12.25
y›l, ortalama hastal›k süresi 5. 86 y›l, ortalama anti
TNF-α tedavi süresi 2.41 (0.6-7 y›l) idi. Kullan›lan
anti-TNF-α ilaçlar ise etanersept (n: 133), infliksimab
(n: 30), adalimumab (n: 6) idi. Baz› hastalarda antiTNF-· ilaçlar aras›nda tedavi yan›ts›zl›¤› nedeni geçiﬂ
söz konusu idi.
BCG aﬂ› skar› 20 hastada bulunmazken, 96 hastada 1 adet, 39 hastada ise 2 adet ve bir hastada 3 adet
BCG aﬂ› skar› vard›. Hastalar›n hiçbirinde tüberkülozlu birey ile temas öyküsü yoktu. Tedavi öncesi yap›lan de¤erlendirmede, latent tüberküloz enfeksiyonu
tan›s›yla 21 (%14.5) hastaya INH profilaksisi, pulmoner tüberküloz tan›s›yla 2 (%1.3) hastaya antitüberküloz tedavi baﬂland›. ‹zlem s›ras›nda TCT pozitifli¤i
olan 7 (%4.8) hastaya INH proflaksisi baﬂland›. Oligoartiküler J‹A’ya ikincil üveit tan›s›yla beﬂ y›ldan beri izlenip iki y›l boyunca infliksimab kullanan, TCT
pozitifli¤i nedeniyle INH proflaksisi verilen bir hastaya (%0.69), izlemde TCT ve Quantiferon testi pozitif
bulunarak üçlü anti tüberküloz tedavi baﬂland›.

GEREKÇE
Jüvenil idyopatik artrit (J‹A) çocukluk ça¤›n›n en
s›k görülen süregen romatizmal hastal›¤›d›r. Uzun
süreli hastal›¤›n tedavisinde biyolojik ilaçlar›n kullan›lmaya baﬂlanmas› ile birlikte oldukça etkin sonuçlar al›nm›ﬂt›r. Fakat özellikle anti-TNF-α ilaçlar›n
kullan›m› ile birlikte romatizmal hastal›¤› olan eriﬂkin ve çocuk hastalarda tüberküloz enfeksiyonunun
s›kl›¤›n›n artabilece¤i bildirilmektedir. Bu çal›ﬂma ile
tüberküloz aç›s›ndan orta risk grubuna giren Türkiye’de J‹A ve di¤er kronik romatizmal hastal›k tan›s›
ile anti-TNF-α tedavisi verilen çocuk hastalarda, latent tüberküloz enfeksiyonu ve tüberküloz reaktivasyonu s›kl›¤›n›n belirlenmesi ve bu hastalar için kullan›lacak izlem koﬂullar›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

GEREÇ ve YÖNTEM
Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Çocuk Romatoloji Poliklini¤i’nde J‹A, kronik idiopatik üveit ve ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) tan›lar›yla izlenen, en az 6 ay süre
ile anti-TNF-α ilaç tedavisi uygulanan 144 hasta tüberküloz geliﬂimi aç›s›ndan geriye dönük olarak de¤erlendirildi.
Anti TNF-α tedavisi öncesinde ve izlemde 3 ay
aral›klarla, hastalar tüberküloz aç›s›ndan anamnez,
fizik muayene, tüberkülin cilt testi (TCT), akci¤er
grafisi ve gerek görülenlerde balgam/açl›k mide s›v›s› incelemesi ve toraks tomografisi ile de¤erlendirildi. TCT 10 mm’nin üzerinde olmas› pozitif olarak
kabul edildi.

TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›za göre kronik enflamatuvar hastal›¤›
olan çocuklarda anti-TNF-α ilaç kullan›m› tüberküloz geliﬂimi aç›s›ndan güvenlidir. Anti-TNF-α ilaç
kullanan çocuklar›n enfeksiyon birimince 3 ayl›k
aralar ile de¤erlendirilmesi oluﬂabilecek komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan önemlidir.
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OSTEOARTR‹T
S 20. Bacaklar Aras› Boy Fark›n›n Diz , K alça ve Ayak Bile¤i Eklem Aral›¤› Daralma H›z›na
Etkisi
1Abdurrahman Tufan, 1Berna Göker, 1Joel A. Block.
1Gazi
2Rush

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›, Ankara,
Üniversitesi Romatoloji Anabilim Dal›, ﬁikago Amerika Birleﬂik Devletleri.

Hastalar bacak boylar› aras›ndaki farka göre bacak
boy fark› <1 cm ve ?1 cm olarak 2 gruba ayr›ld›. Bacak boyu gruplar› ile 36 ayl›k eklem aral›¤› de¤iﬂimi
aras›ndaki karﬂ›laﬂt›rmalarda Wilcoxon testi kullan›ld›. 0. 05 den küçük p de¤erleri istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

AMAÇ
Bacaklar aras› boy fark›n›n diz osteoartriti geliﬂmesi ve progresyonunda bir etyolojik faktör olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Bu çal›ﬂmada, semptomatik
medial diz osteoartriti olan bireylerde bacaklar aras›
boy fark›n›n alt ekstremite eklemlerindeki eklem aral›¤› de¤iﬂimine etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
105 hastadan yap›lan ölçümlerde bacak boyu ortalama 84.8 ± 6.4 mm olarak ölçüldü. Bacaklar aras› boy
fark› 6 hastada ?2 cm ve 27 hastada ?1 cm bulundu.
Toplamda 43 hasta 36 ayl›k çal›ﬂmay› tamamlad›. Bacaklar aras› boy fark› ile 36 ayl›k izlemde kalça, diz
medial ve lateral eklem aral›¤› ve ayak bile¤i medial ve
lateral eklem aral›¤› mesafelerinin de¤iﬂimi aras›nda
korelasyon saptanmad› (her biri için p >0. 1). Bacaklar
aras› boy fark› 1 cm den az olanlar ile ?1 cm olanlar›n
36 ayl›k izleminde kalça, medial ve lateral diz eklem
aral›¤› ve medial ve lateral ayak bile¤i eklem aral›¤› de¤iﬂimi (36. ay ölçümü – bazal de¤er) aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptanmad› (p >0. 1) (Tablo).

METODLAR
Mevcut çal›ﬂma, semptomatik medial diz osteoartriti olan (Kellgren-Lawrence grade 2-3, 100 mm
VAS üzerinden ambulatuar a¤r› skoru >30 mm) hastalarda nötral veya wedge tabanl›klar›n uzun dönem
etkinli¤ini araﬂt›ran bir çal›ﬂman›n denekleri üzerinde yap›ld› (Goker B, Demirag MD, Block JA. Arthritis Rheum 58 (suppl): 198, 2008). Çal›ﬂmaya toplam
105 hasta al›nd›. Hastalar›n baﬂlang›çta tüm bacak
uzunluk grafileri çekildi. Hastalar 36 ay boyunca izlendi. Baﬂlang›çta ve 36. ayda çekilen semi-fleksiyonda PA diz (floroskopi eﬂli¤inde Schuss), AP pelvis
ve ayak bile¤i grafilerinden yararlan›ld›. Eklem aral›¤›, kemikler aras› en dar mesafeden milimetre olarak
ölçüldü. Bacak boyu, bacak uzunluk grafilerinden
femur baﬂ› merkezi ile tibia alt uç orta noktas› aras›ndaki mesafe olarak ölçüldü. Ölçümlerde Image J
program› (US NIH, Bethesda, MD, http: //rsbweb.
nih. gov/ij) kullan›ld›. Bacaklar aras› boy fark› ile kalça, diz ve ayak bile¤i eklem aral›¤›n›n de¤iﬂimi aras›ndaki korelasyonlarda Pearson analizi kullan›ld›.

KARARLAR
Çal›ﬂmam›zda, bacaklar aras› boy fark› ile eklem
aral›¤› daralma h›z› aras›nda iliﬂki bulunmad›. Bu
durum, bacaklar aras› boy fark›n›n 1 cm veya üzerinde olmas›n›n diz osteoartriti hastalar›nda, hastal›¤›n
seyrinde önemli etken olmayabilece¤ini düﬂündürmektedir.

Eklem aral›¤›nda de¤iﬂim,
mm, median (range)

Fark <1 cm

Fark ≥1cm
Uzun taraf

K›sa taraf

Kalça

-0.34 (2.6)

-0.26 (1.5)

-0.47 (1.3)

Diz, medial

-0.07 (4.5)

0.16 (3.1)

0.29 (2.8)

Diz, lateral

-0.05 (4.2)

0.15 (4.5)

0.44 (1.8)

Ayak bile¤i, medial

-0.05 (1.4)

0.04 (0.6)

0 (0.7)

Ayak bile¤i, lateral

-0.04 (1.5)

-0.05 (0.2)

0.11 (0.7)
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DE⁄‹ﬁ‹K
S 21. Ulusal Romatoloji Bildirileri 2005-2009: Durum De¤erlendirmesi
1Umut Kalyoncu, 1Muhammet Ç›nar, 1Mehmet Derya Demira¤, 1Sedat Y›lmaz, 1Hakan Erdem, 2Sedat Kiraz, 1Salih Pay,
2Ihsan Ertenli, 1Ayhan Dinç .
1Gata

Romatoloji B. d,
Üniversitesi Romatoloji Ünitesi.

2Hacettepe

sunum olas›l›¤› daha yüksekti [20/82 (%24. 4) vs
67/512 (%13. 1), p=0. 007]. Poster, sözlü ve ödüllü
bildirilerin makale olma s›kl›¤› s›ras›yla 115/507
(%22.7), 28/87 (%32.2) ve 13/37 (%35. 1) (p>0. 05)
olarak saptand›. 21 makale A s›n›f› dergilerde yay›nlanm›ﬂt› bunlar; 9 Rheumatology, 6 ARD, 2 AR, 1’er
Arthritis Care Res, Medicine, Osteoarthritis Cartilage
ve PLoS Comput Biol. Dergiler s›kl›k s›ras›na göre;
Rheumatology Int 24, Clin Rheum 24, Clin Exp Rheum 19 ve J. Rheum 13 olarak saptand›. Ödül alanlar›n ortanca hasta say›s› daha fazla, dergilerin impakt
faktörü daha yüksekti, at›f say›lar› benzerdi (tablo 1).
Yay›nlanm›ﬂ makaleler içerisinde ödül alan çal›ﬂmalar almayanlara göre daha s›kl›kla A s›n›f› dergilerde
yay›nlanm›ﬂt› [6/13 (%46) vs 15/124 (%12), p=0.
001]. ‹ndekslere giren 137 makalenin 59’u (%43)
[26/59 (%44) son 1 y›l içinde bas›lm›ﬂt›] hiç at›f almam›ﬂt›. At›f say›s› y›ll›k ≥ 2 olan makale say›s› 33
(%24.1), ≥3 olan 16’yd› (%11.7).

AMAÇ
Ulusal Romatoloji Kongrelerinde sunulan bildirilerin uluslararas› dergilerde yay›nlanma, at›f alma
s›kl›¤›n›n ve sözel-poster sunumlar›na göre da¤›l›mlar›n›n araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
YÖNTEM
2005-2009 aras›nda ulusal Romatoloji bildiri kitapç›klar›nda bas›lan 799 bildiri de¤erlendirilmiﬂtir.
Bildirinin yay›n durumu www. pubmed. com adresinden araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yay›nlanan derginin ad›, ay›,
y›l›, impakt faktörü, derecesi (A, B, C s›n›f›), indekslere girmesi ve al›nan at›flar (ISI Web of Knowledge)
gözden geçirilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n yay›nland›¤› aydan
Temmuz 2010’a kadar geçen süreye göre y›ll›k at›f
say›s› hesaplanm›ﬂt›r. Bildiri ve makale yay›n› aras›ndaki ortalama süre bulunmuﬂtur. Makalelerin içerdi¤i as›l hastal›k, kontrol grubu, çal›ﬂman›n tipi kaydedilmiﬂtir. Bildiriler poster, sözlü sunum ve ödül almas›na göre de¤erlendirilmiﬂtir.

TARTIﬁMA

SONUÇLAR

Ulusal kongre bildirilerinin sadece dörtte birinin
yay›nlanmas›n›n nedenleri ileri çal›ﬂmalarda araﬂt›rmal›d›r. Bas›l› makalelerin yaln›zca %15’nin A s›n›f›
dergilerde olmas› ve makalelerin at›f say›lar›ndaki
anlaml› düﬂüklük üzerinde durulmas› gereken as›l
sorundur. Sözlü sunumlar ile poster sunumlar›n uluslar aras› dergilerde benzer oranlarda yay›nlanmas›
bildirilerin sunum olarak seçilme kriterlerini gözden
geçirilmesini düﬂündürmektedir. Yap›lacak çal›ﬂmalardan sonra bu tür incelemelerin periyodik olarak
yap›lmas› yararl› olabilir.

Bu çal›ﬂmada 507 poster, 205 vaka raporu, 87
sözlü sunum, 36 ödül alm›ﬂ bildiri incelenmiﬂtir
(Tablo 1). Vaka raporlar› d›ﬂ›ndaki 594 bildirinin
143’ü (%24.1) [109/143 (%76.2) romatoloji, 34/143
(%23. 8) di¤er dergilerinde] yay›nlanm›ﬂt›. Vaka raporlar›n›n 30’u (%14.6) hakemli dergilerde yay›nlanm›ﬂt›. Bildiri gönderimi ve bas›m aras›ndaki süre ortalama 15.9 ± 9.9 ay, makalelerin bas›lmas›ndan
Temmuz 2010’a kadar geçen süre ortalama 25.0 ±
13.4 ayd›. RA (%32), BH (%23) ve FMF (%10) en s›k
sözlü sunum olan hastal›klard›. BH olanlar›n sözlü
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Tüm Bildiriler
(n=594) n (%)

Çal›ﬂma Tipi
Gözlemsel
Retrospektif
Prospektif
Deneysel
Prevalans
Derleme
Öneri

Poster sunumu
(n=507) n (%)

Sözlü Sunum
(n=87) n (%)

Ödüllü Çal›ﬂma
(n=37) n (%)

Yay›mlanan
Yay›mlanmayan
Bildiriler (n=143) Bildiriler (n=451)
n (%)
n (%)

380 (64)
128 (22)
15 (3)
54 (9)
11 (2)
3 (0.5)
3 (0.5)

332 (64)
106 (21)
11 (2)
47 (9)
7 (1)
2 (0.4)
2 (0.4)

48 (55)
22 (24)
4 (5)
7 (8)
4 (5)
1 (1)
1 (1)

17 (46)
8 (22)
3 (8)
5 (14)
3 (8)
0 (0)
0 (0)

100 (70)
17 (12)
6 (4)
15 (10)
2 (1)
2 (1)
1 (0.7)

280 (62)
111 (24)
9 (2)
39 (9)
9 (2)
1 (0.2)
2 (0.4)

51
(3-25177)

49
(3-25177)

1061
(5-1380)

1192
(6-13713)

54
(5-1306)

51
(3-25177)

Kontrol Grubu
Yok
Sa¤l›kl›
Hastal›kl›

308 (52)
144 (24)
133 (22)

264 (52)
123 (25)
111 (23)

44 (52)
21 (24)
20 (24)

16 (43)
8 (22)
12 (32)

58 (41)
38 (27)
47 (33)

250 (58)
97 (22)
93 (20)

Hastal›klar
RA
BH
SPA
FMF
SLE
SSC
SS
Vaskülit
OA
PSA

136 (23)
82 (14)
79 (13)
40 (7)
36 (6)
35 (6)
22 (4)
23 (4)
18 (3)
10 (2)

112 (22)
62 (12)
71 (14)
31 (6)
30 (6)
31 (6)
19 (4)
18 (4)
17 (4)
9 (2)

24 (32)
20 (23)
8 (9)
9 (10)
6 (7)
4 (5)
3 (3)
5 (6)
1 (1)
1 (1)

13 (35)
7 (19)
3 (8)
2 (5)
1 (3)
2 (5)
1 (3)
3 (8)
1 (3)
1 (3)

24 (17)
26 (18)
20 (14)
19 (13)
7 (5)
5 (3)
5 (3)
9 (6)
4 (3)
3 (2)

112 (25)
56 (12)
59 (13)
21 (5)
29 (6)
30 (6)
17 (4)
14 (3)
14 (3)
7 (2)

Bas›l› makale

143 (24)

115 (23)

28 (32)

13 (35)

-

-

Makalelerin s›n›f›
A
B
C
‹ndekse girmeyen

21 (4)
39 (7)
77 (13)
6 (1)

14 (12)
29 (25)
66 (57)
6 (5)

7 (25)
10 (36)
11 (39)
0 (0)

6
3
4
0

21 (15)
39 (27)
77 (54)
6 (4)

----

At›f say›s›

0.71
(0-22.74)

0.57
(0-8.31)

0.65
(0-22.74)

0.98
(0-3.79)

0.71
(0-22.74)

-

‹mpakt faktörü

1.95
(0.47-8.11)

1.66
(0.47-8.11)

2.323
(1.27-8.11)

2.394
(1.49-7.23)

1.95
(0.47-8.11)

-

Hasta say›s›

(46)
(23)
(31)
(0)

Her sütundaki veriler n (%) olarak verilmiﬂtir. Yüzdeler her bir sütun için hesaplanm›ﬂt›r.Sonuçlar ortanca (min-max) olarak verilmiﬂtir.1
Sözlü vs poster sunumu, p<0.0012 Ödül vs poster sunumu, p<0.0013 Sözlü vs poster sunumu p=0.014 Ödül vs poster sunumu, p=0.013
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POSTERLER
ROMATO‹D ARTR‹T
P 001. Türkiye’de ve Amerika Birleﬂik Devletleri’nde Romatoloji Kliniklerine Baﬂvuran
Hastalar Aras›nda Sero Negatif Spondialrtropati ve Psoriatik Artrit S›kl›¤›
1Gülen Hatemi, 2Yusuf Yaz›c›, 3Necdet Sut, 1Vedat Hamuryudan, 1Izzet Fresko, 1Melike Meliko¤lu, 2Jonathan Samuels, 2Anca Aska nese, 1Hasan Yaz›c›.
1‹stanbul

Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Romatoloji,
York Üniversitesi, Romatoloji,
3Trakya Üniversitesi, Biyoistatistik.
2New

ABD’deki 7 romatolo¤a toplam 667 hasta (%73,
8’i kad›n, ortalama yaﬂ 49.8 ± 14.9) baﬂvurmuﬂtu. SSA ve RA Türkiye’deki romatologlara anlaml›
olarak daha s›k baﬂvurmuﬂtu (%16,6 vs %2,1, p<0.
001, ve %28,4 vs %19,8, p<0.001). Buna karﬂ›l›k
ABD’deki romatologlara PsA ve SLE hastalar› anlaml› olarak daha s›k baﬂvurmuﬂtu (%6,9 vs 3,9%,
p<0.001 ve %15,4 vs %8,1, p<0.001). Her bir romatolo¤un bir RA hastas›na karﬂ›l›k di¤er hastal›klardan kaçar tane muayene etti¤i tabloda gösterilmiﬂtir.

G‹R‹ﬁ
Türkiye’de, Amerika Birleﬂik Devletleri’ne (ABD)
göre sero negatif spondilartropati (SSA) s›kl›¤›n›n daha çok, psoriatik artrit (PsA) s›kl›¤›n›n ise daha az oldu¤una dair bir gözlemimiz vard›. Bu çal›ﬂman›n
amac› Türkiye’de ve ABD’de romatologlara baﬂvuran hastalar aras›nda SSA, PsA ve bunlarla birlikte romatoid artrit (RA) ve sistemik lupus eritematozus
(SLE) s›kl›¤›n› belirlemektir.

YÖNTEM
Türkiye’den 4 ve ABD’den 7 romatolog, son 3 ay
içinde muayene ettikleri tüm hastalar›n, retrospektif
olarak tan›lar›n› bildirdi. Türkiye’de ve ABD’de muayene edilen hastalar aras›nda SSA, PsA, RA ve SLE
hastalar›n›n say›s› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Ayr›ca her romatolog taraf›ndan, 1 RA hastas›na karﬂ›l›k kaç SSA, PsA
ve SLE hastas› bak›ld›¤› da karﬂ›laﬂt›r›ld›.

SONUÇ
Bu bulgular, Türkiye’deki romatoloji kliniklerine
ABD’ye göre daha fazla SSA ve daha az PsA baﬂvurdu¤u yönündeki gözlemimizi desteklemektedir. Dahas› ABD’de SLE’nin daha s›k, RA’n›n daha az görüldü¤ü de belirlenmﬂtir. Baﬂka merkezlerde de ayn›
çal›ﬂman›n tekrarlanarak bu sonuçlar›n eksternal validitesinin de¤erlendirilmesi gereklidir.

BULGULAR
Türkiye’deki 4 romatolo¤a toplam 951 hasta
(%70,7’si kad›n, ortalama yaﬂ 46.2 ± 15.6) ve

ABD (n=667)

TüRKiYE (n=951)

p

RA

132/667 (19.8%)

270/951 (28.4%)

<0.001

SSA

14/667 (2.1%)

158/951 (16.6%)

<0.001

PsA

46/667 (6.9%)

37/951 (3.9%)

0.010

SLE

103/667 (15.4%)

77/951 (8.1%)

<0.001

RA baﬂ›na SSA

0.11

0.59

<0.001

RA baﬂ›na PsA

0.35

0.14

<0.001

RA baﬂ›na SLE

0.78

0.29

<0.001
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P 002. Romatoid Artritli Hastalarda Anti-TNF Tedavinin Akci¤er Fonksiyonlar› Üzerine Etkisi
1Meryem Can, 2Sait Karakurt, 1Atilla Bulur, 1Pamir Atagündüz, 1ﬁule Yavuz, 1Haner Direskeneli, 1Nevsun Inanç.
1Marmara
2Marmara

Üniversitesi Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi Gö¤üs Hastal›klar› Anabilimdal›.

GEREKÇE

SONUÇLAR

Romatoid artrit’li (RA) hastalarda interstisyel akci¤er hastal›¤› patogenezinde çeﬂitli pro-inflamatuar sitokinlerin rolü olabilece¤i düﬂünülmektedir. Günümüzde akci¤er tutulumu olan RA’l› hastalarda TNF
antagonistlerinin (anti-TNF) kullan›m› tart›ﬂmal›d›r.
Bu çal›ﬂmam›zda yeni anti-TNF tedavi baﬂlanacak
olan RA’l› hastalarda akci¤er fonksiyonlar›n› tedaviden önce ve 6 ay sonra olmak üzere solunum fonksiyon testleri (SFT), akci¤er grafisi (ACPA), karbon
monoksit diffüzyon kapasitesi (DLCO) ve yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl› tomografi (YRBT) yöntemleri
ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak de¤erlendirdik. Ayr›ca serum sitokin düzeylerinin interstisyel akci¤er hastal›¤›
(IAH) ile iliﬂkisini araﬂt›rd›k.

Hastalar›n ortalama yaﬂlar› 48. 8 (11. 8) ve ortalama hastal›k süreleri 8. 4 (4.9) y›ld›. %80 hastada RF
ve %55, 6 hastada anti-CCP pozitif olarak saptand›.
Ortalama DAS28 skorlar› bazalde 5. 5 (1. 1) ve 6. ayda 4.2 (3.2) olarak bulundu. Hastalar›n hiçbirinde
Anti-TNF tedavi baﬂlad›ktan sonra akci¤er bulgular›nda kötüleﬂme saptanmad›. Solunumsal parametrelerde YRBT (77, 5%vs 66, 7%, p=0. 01) ve SFT (35.
3%vs 30.8%, p=0. 03) incelemeleriyle tedaviden
sonra düzelme saptand›. Ancak DLCO (14.7% vs
19.2%, p=0.3) yöntemi ile anlaml›l›¤a ulaﬂan farkl›l›k gözlenmedi. Her iki vizit (0. ve 6. ay) YRBT incelemelerinde bronﬂiektazi ve IAH en s›k saptanan patolojiler idi. Alt›nc› ayda pulmoner patoloji (IAH,
bronﬂiektazi) saptanan hasta say›s› tedavi öncesine
göre daha azd› (16/9 vs 10/6, s›ras›yla). Serum sitokinlerinden sadece IL10 (p=0. 025), IL1beta (p=0.
03) ve MCP (p=0. 027) IAH ile iliﬂkili bulundu.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 40 (K/E: 33/7) RA’l› hasta al›nd›. Ülkemizdeki güncel k›lavuzlara göre infliksimab (n=9),
etanersept (n=12) ve adalimumab (n=19) tedavileri
baﬂland›. Yüzde 70 hasta beraberinde metotreksat kullan›yordu. Hastal›k aktivitesi DAS28 ile de¤erlendirildi. YRBT, SFT, DLCO ve ACPA bütün hastalara tedaviden önce ve tedavinin 6. ay›nda uyguland›. Serum
sitokin seviyeleri multiplex EL‹SA (IL-1, IL-6, MCP,
TNF, VEGF, IFN-Á, IL-10, IL-12 ve IL-13) yöntemiyle
tedaviden önce ve tedavinin 6. ay›nda çal›ﬂ›ld›.

YORUM
Bu çal›ﬂmam›z›n sonucuna göre anti-TNF tedaviye aday RA hastalar›nda pulmoner tutulum oldukça
s›kt›r ve tan›s›nda YRBT en duyarl› yöntem olarak gözükmektedir. Anti-TNF tedavi sonras› IAH’da düzelme oldu¤u gözlenmiﬂtir.
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P 003. Romatoid Artritli Hastalar›n Kemik Kalitesinin De¤erlendirilmesinde Singh ‹ndeksi
Güvenilir Bir Yöntem midir?
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G‹R‹ﬁ ve AMAÇ

SONUÇLAR

Osteoporoz, romatoid artritli hastalarda sa¤l›kl›
bireylere oranla daha s›k görülen bir hastal›kt›r. Osteoporoz tan›s›nda kemik mineral yo¤unlu¤unu
(KMY) belirlemek için s›kl›kla kullan›lan yöntem DEXA’d›r. Yöntemin güvenilirli¤inin yan›nda, yard›mc›
sa¤l›k personeli gerektirmesi, ucuz ve kolay ulaﬂ›labilir bir yöntem olmamas› gibi dezavantajlar› mevcuttur. Singh indeksi ise direkt radyografilerde femur
boynu proksimalindeki trabeküler yap›n›n dizilimine
göre osteoporoz derecesi hakk›nda fikir veren, günümüzde popülaritesini kaybetmiﬂ bir yöntemdir. Çal›ﬂmam›zda romatoid artritli hastalarda Singh indeksinin osteopeni ve osteoporozu belirlemedeki etkinlik ve güvenilirli¤i DEXA yöntemi ile karﬂ›laﬂt›r›larak
de¤erlendirildi.

Hastalar›n DEXA ölçümüyle elde edilen T-skoru
ortalamalar› femur proksimalinde -1. 18, omurgada
ise -1. 22 idi. Singh indeksi ölçümünde gözlemcilerin birinci ve ikinci ölçümlerinin ortalamas› iki gözlemcide 3. 8, bir gözlemci de ise 3. 7 idi. 50 hastan›n üçü (%18) her üç araﬂt›rmac› taraf›ndan iki ölçümde de ayn› evrelendirildi. Singh indeksinin alt›
evresi normal (evre 6 ve 5), osteopeni (evre 4 ve 3)
ve osteoporoz (evre 2 ve 1) olarak üç kategoride topland›¤›nda ayn› s›n›fland›r›lan hasta say›s› 25’e
(%50) yükseldi. Osteopeni tan›s›nda Singh indeksinin duyarl›l›¤›n›n (omurgada %90; femur proksimalinde %91) yüksek oldu¤u, osteoporoz tan›s›nda ise
özgüllü¤ünün (omurgada %91, femur proksimalinde
%93) duyarl›l›¤›ndan daha fazla oldu¤u tespit edildi.

HASTALAR ve YÖNTEM

TARTIﬁMA

Romatoid artrit tan›s›yla takip edilen ve en az bir
y›ld›r kortikosteroid tedavisi kullanan toplam 50 hasta (39 kad›n, 11 erkek) çal›ﬂmaya dahil edildi. Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 53. 3 (da¤›l›m; 27 – 83 y›l) y›ld›.
Tüm hastalara ön-arka pelvis grafisi çekildi ve 3 gözlemci taraf›ndan (1 romatolog, 2 ortopedist) birer
hafta ara ile iki kez Singh indeksi de¤erlendirildi. Ayr›ca tüm hastalarda omurga ve femur proksimalinde
kemik mineral yo¤unlu¤u DEXA yöntemiyle ölçüldü
ve T-skorlar› kaydedildi. Hastalar kemik dansitometri sonuçlar›na göre normal, osteopenik ve osteoporotik olmak üzere 3 gruba ayr›larak Singh indeks ölçümleriyle DEXA sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Romatoid artritli hastalar›n rutin poliklinik kontrollerinde pelvis radyografileri kolayl›kla elde edilebilen tetkiklerdir. Singh indeksi yöntemiyle bu grafiler üzerinden hastan›n kemik yo¤unlu¤u hakk›nda fikir sahibi olunabilir. Çal›ﬂmam›zda Singh indeks ölçümleriyle DEXA sonuçlar› aras›nda kabul edilebilir
bir uyumluluk tespit edilmiﬂtir. Singh indeksi romatoid artritli hastalarda osteoporoz tan›s›nda yüksek
özgüllü¤e sahiptir.
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ve hastal›k süreleri 14,2 (8,8) y›ld›. RF(+)’li¤i
[n=13(%68,4) vs n=20(%100) p=0,000] ve ekstra-artikuler hastal›k [ n=1(%5) vs n=11(%55) p=0,001 ]
RTX grubunda daha yüksek oranda saptand›. Bunun
yan› s›ra istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmasa da sekonder Sjogren sendromu ve radyolojik tutulum RTX
grubunda daha yüksek oranda saptand›. Her ne kadar RTX kolunda bazalde daha aktif hastalar dahil
edilse de, DAS28 skorunda düﬂme RTX grubunda
daha belirgin olarak göze çarpt› [3,7 (2,08) vs 5,0
(1,65) p=0,05)]. Anti-CCP(+)’li¤i her iki grubun benzerken; RF Ig subgrup analizi yap›ld›¤›nda, serum RF
IgA, IgM ve IgG düzeyleri RTX kolunda daha yüksek
oranda saptand›( p=0,001, p=0,007, p=0,01). Ayr›ca, ekstra-artiküler tutulumu olan hastalar›n serum
RF IgA ve RF IgG düzeyleri daha yüksekti (p=0,04).
Radyolojik tutulumla serum IgRF düzeyleri aras›nda
herhangi bir iliﬂki saptanmad›.

GEREKÇE
Romatoid artrit (RA) tedavisinde bir anti-TNF ajana cevap vermeyen hastalar›n hangilerinin rituximab
(RTX) ya da alternatif anti-TNF ajana daha iyi cevap
verecekleri günümüzde halen tam olarak kestirilememektedir. Biyolojik ajanlara cevab›n belirteçleri
hala güncelli¤ini korumaktad›r. Bu çal›ﬂmam›zda;
RA’da RTX ve anti-TNF tedavilerinin hastal›k aktivitesi üzerine etkisini ve cevapta rol oynayan belirteçleri araﬂt›rd›k.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 40 (K/E:37/3) RA’l› hasta al›nd›. En az
6 ayd›r anti-TNF ajan kullanan ve tedavi cevab› iyi
olan 20 hasta ve daha önce bir ya da birden fazla
anti-TNF ajan› en az 6 ay kullan›p yan›ts›z oldu¤u
için RTX tedavisine geçilen 20 hastan›n verileri retrospektif olarak analiz edildi. Hastal›k aktivitesini
de¤erlendirmek için eritrosit sedimentasyon h›z›
(ESH), DAS28, CRP, fonksiyonel kapasite ve sa¤l›k
de¤erlendirme anketleri (HAQ) tedaviden önce ve
sonra olmak üzere kaydedildi. Serum RF IgA, IgM,
IgG ve anti-CCP düzeyleri EL‹SA yöntemiyle çal›ﬂ›ld› ve bu antikorlar›n ekstra-artiküler hastal›k (sekonder Sjogren sendrom, pulmoner tutulum, tiroid otoantikor) ve radyolojik tutulumla iliﬂkisi araﬂt›r›ld›.

YORUM
Romatoid artritte RF(+)’li¤i ve ekstra-artiküler
hastal›k aras›ndaki iliﬂki daha çok serum IgA RF ve
IgG RF düzeyleriyle ba¤lant›l›d›r. Ve bu hasta gruplar›n›n anti-TNF tedavi yan›tlar› düﬂükken RTX tedavisine yan›tlar› daha iyi gözükmektedir.

SONUÇLAR
Anti-TNF tedaviye yan›t› iyi olan grubun ortalama
yaﬂlar› 52 (6,5) ve hastal›k süreleri 9,5 (6,6) y›lken;
RTX tedavisi alan grubun ortalama yaﬂlar› 51,8 (6,1)
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(p=0.009), IL10 (p=0.005) ve IFNgamma (p=0.005)
düzeylerinde istatistiksel anlaml›l›k saptand›. IL6 düzeyleri tüm vizitlerde DAS28 skoru ile korelasyon
gösterdi (r=0.334, p=0.003).VEGF, TNF alpha, IL6
ve IL12 bazal düzeyleri 6. ayda remisyonu öngörmede AUROC of 0.64 (95% confidence interval (CI)
0.4-0.9), 0.58 (95% CI: 0.4-0.8), 0.59 (95% CI: 0.40.8) ve 0.58 (95% CI: 0.3-0.8) de¤erleri ile anlaml›l›k gösterdi.
Ultrasonografi GS toplam skorlar›nda tedavi öncesi (21.2 ± 15.3). de¤erlere göre 3. (12.3 ± 7.2)
(p<0.001) ve 6. aylarda (9.9± 6.6)(p<0.001) istatistiksel olarak anlaml› gerileme saptand›. Toplam PD
skorlar›nda da benzer ﬂekilde baﬂlang›ç (16.7 ± 13.5)
de¤erlerine göre 3. (7.5 ± 4.4) (p=0.001) ve 6. (5.9 ±
4.1) (p<0.001) aylarda anlaml› düﬂme gözlendi. Toplam GS (r=0.402, p<0.001) ve PD (0.455 p<0.001)
skorlar› bütün vizitlerde DAS28 ile korelasyon gösterdi. Tüm çal›ﬂ›lan sitokinler içerisinde tek olarak
IL6 toplam GS (r=0.544, p=0.009) ve PD (r= 0.523,
p=0.006) skorlar› ile korelasyon gösterdi.

G‹R‹ﬁ
TNF antagonisti tedavileri birçok romatoid artrit(RA) hastas›nda etkili olmakla birlikte hastalar›n tedaviye cevaplar› heterojendir. ‹yi cevap al›nabilecek
hastalar›n tedavi öncesi belirlenmesinde serum sitokin düzeyleri gibi biyolojik belirteçler ve ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri yard›mc› olabilir.

AMAÇ
RA hastalar›nda TNF antagonisti tedavisi öncesi
ve sonras› serum sitokin düzeyleri ile klinik ve ultrasonografi bulgular› aras›ndaki iliﬂkilerin araﬂt›r›lmas›.

METOD
IL1, IL1Ra, IL6, MCP, TNF, VEGF, IFN gamma,
IL10, IL12, IL13 serum düzeyleri Luminex multiplex
teknoloji ile, VEGF-R1 ve ANG-1 serum düzeyleri
ise quantitative sandwich ELISA yöntemi ile 26 RA
hastas›nda tedavi öncesi ve tedaviden 3 ve 6 ay sonra al›nan örneklerde incelendi. Hassas ve ﬂiﬂ eklem
say›lar›, ESR, CRP, DAS28 her vizitte kaydedildi.Ultrasonografi ile 28 eklem GrayScale (0-3) (GS) ve PowerDoppler (0-3) (PD) incelemeleri ile My Lab 70
XVG (Esaote Biomedica, Italy) cihaz› ile 6-18 ve 3-9
lineer problar kullan›larak semikantitatif olarak de¤erlendirildi. ‹statistiksel karﬂ›laﬂt›rmalarda 28 eklem
toplam GS ve PD skorlar› kullan›ld›.

TARTIﬁMA
MCP, IFN-gamma ve IL10 serum düzeylerinde 6.
ayda anlaml› düﬂme saptanmakla birlikte IL6 hem
DAS28 ve hem de US bulgular› ile korelasyon göstererek RA hasta takibinde en de¤erli sitokin olarak bulunmuﬂtur. VEGF, TNF alfa, IL6 ve IL12 TNF antagonisti tedavisi baﬂlang›c›nda remisyonu öngörmede
anlaml› olabilecek sitokinler olarak saptanm›ﬂt›r.US
bulgular›nda baﬂlang›ç de¤erlerine göre gözlenen
anlaml› düzelme görüntüleme yöntemlerinin RA
hastalar›n›n monitörizasyonunda uygulanabilece¤ini
göstermiﬂtir.

SONUÇLAR
Hastalar›n ortalama yaﬂlar›(SD) 49(11) ve ortalama hastal›k süreleri 9.7 (6.2) y›ld›. Tedavi öncesi ortalama DAS28(SD) skorlar› 5.3 (0.6) iken 6. ayda 3.3
(1.3) e geriledi. Remisyona giren hasta say›lar› 3. ayda 2(8%) iken 6. ayda 9 (35%) oldu. Tüm sitokin düzeylerinde 6. ayda düﬂme gözlenmekle birlikte MCP
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GEREKÇE

laml› bulunmad› (p=0,464; OR:1.307, %95
CI:0.638-2.678). ‹statistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmamakla birlikte serozit s›kl›¤› ileri yaﬂ grubunda 1,5 kat
yüksek bulunurken (p=0,350, OR:1,54, CI:0,6193,831). plevral efüzyon s›kl›¤› 1,9 kat yüksek bulundu (p=0,2, OR:1,9, CI:0,704-5,027). Protez s›kl›¤› bu
hastalarda 2,7 kat daha fazla idi (p=0,07; OR:2.7, CI:
0,892-8.050). RF ve anti-CCP pozitifli¤i oranlar› ve
titreleri her iki grupta benzerdi. ANA pozitifli¤i geç
baﬂlang›çl› grupta %8 iken, di¤er grupta %13.2 bulundu (p=0.310). Sedimentasyonun 100 mm/h’in
üzerinde olmas› geç baﬂlang›çl› hastalarda daha fazlayd› fakat istatistiki olarak anlaml› de¤ildi (%15 vs
%6, p=0.08, OR: 2.593 %95 CI: 0.865-7.776). Akci¤erde nodül saptanma olas›l›¤› geç baﬂlang›çl› grupta daha s›kt› (%40 vs %29.6, OR: 1.587, 0.7593.319). Anti TNF tedavi ihtiyac› yine gec baslang›çl›
hasta grubunda daha az görülmekle birlikte istatistiki olarak anlaml› bulunmad› (%2.8 vs %12.6,
p=0.083, OR:0.198 (0.026-1.503). Sekonder Sjögren
sendromu s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad›
(%16.7 vs %23, p=0.398, OR: 0.671 (0.264-1.701).

Romatoid artrit, sinovyal inflamasyon ile seyreden kronik sistemik inflamatuar bir hastal›kt›r. Hastal›k her yaﬂta görülebilir. Bu çal›ﬂmada 65 yaﬂ üzerinde romatoid artrit semptomlar› baﬂlayan hastalar›n klinik özellikleri aç›s›ndan incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 2004-2010 y›llar› aras›nda KOÜ Romatoloji BD poliklini¤inden takip edilmekte olan ve
1987 ACR kriterlerini dolduran 258 romatoid artrit
hastas› (69 erkek, 189 kad›n; ortalama yaﬂ: 58.73+/11.45 (32-90); ortalama baﬂlang›ç yaﬂ›: 48.96+/-13
(13-82); ortalama hastal›k süresi: 9.68+/- 7.62 (1-39)
al›nm›ﬂt›r. Bu hastalar klinik ve laboratuvar özellikleri aç›s›ndan retrospektif olarak de¤erlendirilmiﬂ ve
SPSS 16.0 kullan›larak analiz edilmiﬂtir.

SONUÇLAR
36 hastan›n (%14) hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› 65 ve
üzeri bulundu. Bu hastalar klinik özellikler aç›s›ndan
di¤er hastalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, interstisyel akci¤er hastal›¤›n›n anlaml› olarak bu grupta daha fazla
oldu¤u görüldü (p=0,002, OR: 3,288, %95 CI:
1,504-7,181). Cinsiyet aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›. Eroziv hastal›k geliﬂimi geç baﬂlang›çl› grupta
daha fazla izlenmekle beraber istatistiksel olarak an-

TARTIﬁMA
Geç baﬂlang›çl› romatoid artrit hastalar› interstisyel akci¤er hastal›¤› geliﬂimi aç›s›ndan daha riskli bir
grup oluﬂturmaktad›r.
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zitte ise DMARD grubunda daha yüksekti. AS’li hastalarda sadece 4. vizitte anti-TNF alan hastalarda
DMARD grubuna göre idrarda lökosit say›s› daha
yüksekti. 3. ve 4. vizitlerde yap›lan idrar kültürlerinde anti-TNF grubunda daha fazla üreme saptand›.
BASDAI skoru 1. vizitte anti-TNF lehine daha yüksek
iken, 3. vizitte DMARD grubunda daha yüksekti .
Anti-TNF ve DMARD tedavisi alan RA ve AS hastalar› kendi aralar›nda de¤erlendirildi¤inde ÜSE geliﬂimi aç›s›ndan fark saptanmad›. DMARD tedavisi alan
AS hastalar› ile sa¤l›kl› kontroller aras›nda yap›lan
karﬂ›laﬂt›rmada ÜSE geliﬂimi aç›s›ndan fark saptanmazken, anti-TNF alan AS hastalar›nda 3. Ve 4. Vizitlerde ÜSE geliﬂimi anti-TNF grubunda daha fazlayd›.

AMAÇ
Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilitli (AS)
hastalarda anti-TNF ilaç kullan›m›n›n üriner sistem
enfeksiyonu (ÜSE) geliﬂimi üzerine etkilerini araﬂt›rmak.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu amaçla yeni anti-TNF ilaç baﬂlanan 29 RA ve
20 AS hastas› ile hastal›k modifiye edici ilaç
(DMARD) kullanan 29 RA, 20 AS hastas› ve 30 sa¤l›kl› kontrol çal›ﬂmaya al›nd›. Tüm çal›ﬂma grubu
baﬂlang›çta ÜSE’na yatk›nl›k oluﬂturacak hastal›klar
(diabetes mellitus ve kronik karaci¤er hastal›¤› gibi
di¤er sistemik hastal›klar, taﬂ, büyümüﬂ prostat, üriner sistem anomalisi v.b) aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Tüm hastalarda ve sa¤l›kl› kontrollerde ÜSE geliﬂip
geliﬂmedi¤i baﬂlang›çta ve sonra 2 ay ara ile yap›lan
4 ayr› vizitte de¤erlendirildi. Tüm çal›ﬂma grubu her
vizitte klinik, laboratuar, hastal›k aktivitesi ve fonksiyonel indeksler aç›s›ndan de¤erlendirildi. ÜSE geliﬂimi aç›s›ndan Anti-TNF baﬂlanan RA ve AS hastalar›
DMARD kullanan RA ve AS hastalar› ile, ayr›ca AS
hastalar› sa¤l›kl› kontroller ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.

TARTIﬁMA ve SONUÇLAR
RA ve AS hastalar›nda ÜSE geliﬂimini kullan›lan
ilaçlar›n yan›s›ra, hastan›n fonksiyonel kapasitesi ve
hastal›k aktivitesi gibi faktörler de etkilemektedir. Di¤er risk faktörleri elimine edildikten sonra anti-TNF
alan hastalarda ÜSE geliﬂiminin artmad›¤›n› gösteren
çal›ﬂmalar vard›r. Bizim çal›ﬂmam›zda, anti-TNF ve
DMARD tedavisi alan RA hastalar›nda ÜSE geliﬂimi
aç›s›ndan bir fark saptanmad›. AS hastalar›nda baﬂlang›çta anti-TNF ve DMARD grubu aras›nda fark
yokken, anti-TNF kullanmaya baﬂlad›ktan 2 ay sonra
DMARD grubuna göre ÜSE geliﬂiminde artma saptand›. Anti-TNF alan RA ve AS hastalar› ile DMARD
kullanan RA ve AS hastalar› aras›nda ÜSE geliﬂimi
aç›s›ndan fark saptanmad›. Anti-TNF kullanan AS
hastalar›nda sa¤l›kl› kontrollere göre ÜSE geliﬂimi
daha fazlayd›.

BULGULAR
RA ve AS hastalar› demografik özellikleri aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde anti-TNF ve DMARD grubu
aras›nda bir fark yoktu. Anti-TNF ve DMARD kullanan RA hastalar›nda 4 ayr› vizitteki idrar lökosit say›s›nda ve idrar kültüründe anlaml› bir farkl›l›k yoktu.
HAQ20 skoru 1. Vizitte anti-TNF grubunda, 2.,3. Ve
4. vizitte ise DMARD grubunda daha yüksekti.
DAS28 skoru ise ilk vizitte anti-TNF grubunda, 4. Vi-
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P 008. Romatoid Artritli Hastalarda ‹nterstisyel Akci¤er Hastal›¤›n›n De¤erlendirilmesinde
Semikantitatif Bir Metod Warrick Skorlamas›
1Fulya Coﬂan, 1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Ayten Yaz›c›, 1Gökhan Erba¤, 1Duygu Temiz, 1Zeki Ayd›n, 1Melih ﬁimﬂek, 1Ayﬂe Çefle.
1Kocaeli

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

GEREKÇE

SONUÇLAR

Romatoid artrit (RA) sistemik inflamataur bir hastal›k olup, interstisyel akci¤er hastal›¤› (‹AH) en
önemli ekstraartiküler tutulumlardan biri olarak görülmektedir. ‹AH’nin morbidite ve mortalitede
önemli rol oynamas› ‹AH’nin erken evrede tan›nmas›n› gerektirmektedir. ‹AH geliﬂimi temelde alveolit
faz› ve geri dönüﬂümsüz fibroz faz› olarak ikiye ayr›labilir. Erken tan› irreversibl lezyonlar›n geliﬂimini
önleyebilir. ‹AH’nin tan›nmas›nda en duyarl› yöntem
yüksek rezolüsyonlu BT (YRBT) olup, BT de¤erlendirilmesinde standart bir s›n›flama bulunmamaktad›r.
Bu çal›ﬂmada RA tan›s› ile izlenen ve YRBT incelemesi yap›lm›ﬂ olan hastalarda ‹AH tutulumunun retrospektif olarak Warrick skorlama sistemi ile de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

117 hastada ‹AH ile iliﬂkili lezyon saptanm›ﬂt›r
(%47.2). Ortalama total YRBT Warrick skoru 7.87
(0-25), alveolit skoru 0.90 (0-4), fibrozis skoru 6.82
(0-25) olarak hesaplanm›ﬂt›r. ‹nterstisyel akci¤er
hastal›¤› varl›¤› yaﬂ (p<0.000) ve RA baﬂlang›ç yaﬂ›
(p=0,005) ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Metotreksat kullan›m› ve toplam metotreksat dozu ile ‹AH aras›nda
iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Di¤er klinik bulgular de¤erlendirildi¤inde; ‹AH ile yüksek sedimentasyon de¤eri (>20mm/h) ve yüksek CRP düzeyi (>10 mg/dl)
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki bulunmuﬂtur (p=0.002, OR:2.995, 1.490-6.019 95%CI and
p=0.009, OR:4.136 1.319-12.972 95%CI). Buzlu
cam görünümü %14.9, mediastinal lenfadenopati
%10.9, pulmoner nodül %31, balpete¤i görünümü
ve interstisyel fibrozis %33.9, subplevral kist %4.8,
atelektazi %13.3, bronﬂektazi % 6.9 ve amfizem
%14.5 oran›nda saptanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
2003-2009 y›llar› aras›nda KOÜ Romatoloji BD
poliklini¤inde izlenmekte olan ve ACR 1987 kriterlerine göre RA tan›s› konulan hastalar›n dosyalar› retrospektif olarak incelendi. ‹lk baﬂvuruda veya daha
sonraki takiplerde akci¤er grafisinde anormal bulgular› olan veya akci¤er tutulumunu düﬂündüren klinik
bulgular› olan hastalara YRBT çekilmiﬂti. YRBT tetkiki yap›lm›ﬂ olan 258 (69 erkek, 189 kad›n) RA hastas› çal›ﬂmaya al›nd›. YRBT de¤erlendirilmesi için
Warrick görsel skoru uyguland›, alveolit ve fibrozis
skoru hesapland› (Radiol Med; 114 (2):190-203,
Rheumatology (Oxford); 48 (11)1382-7).

TARTIﬁMA
RA'l› hastalarda ‹AH s›kl›¤› oldukça yüksektir.
YRBT’nin Warrick skorlamas› interstisyel akci¤er
hastal›¤›n›n erken tan›nmas›nda ve araﬂt›rmalarda interstisyel akci¤er hastal›¤› bulgular›n›n derecelendirilmesinde duyarl› semikantitatif bir yöntem olarak
kullan›labilir.
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P 009

Romatoid Artritli Hastalarda Atlantoaksiyel Eklem Subluksayonu Olmadan Motor
Uyar›lm›ﬂ Potansiyeller Etkilenebilir

1Murat Zinnuro¤lu, 1Zeynep Erden, 1Feride Gö¤üﬂ.
1Gazi

Üniversitesi T›p Fakültesi Fiziksel T›p Ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›.

talarda (8,21 ± 1,02 msn) kontrol grubuna göre (6,59
± 1,28 msn) daha uzun oldu¤u (p<0,01) gözlendi.
Nötral pozisyon ve hiperfleksiyonda ölçülen santral
iletim zamanlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda hem RA’l› hastalarda hem de kontrol grubunda anlaml› düzeyde olmayan uzama saptand›. Fleksiyonda ortaya ç›kan latans uzamas› gruplar aras› farkl›l›k göstermemekteydi (kontrol grubu ve RA’li hastalarda s›ras›yla 0,50 ±
0,56 msn ve 0,51 ± 0,61 msn, p=0,734). SUP çal›ﬂmas› ile elde edilen yan›tlarda gruplar aras› farkl›l›k
yoktu (kontrol grubu ve RA’li hastalarda s›ras›yla
19,6 ± 1,1 msn ve 19,62 ± 3,2 msn, p=0,221) ve
boynun hiperfleksiyonu ile anlaml› de¤iﬂiklik gözlenmedi (kontrol grubu ve RA’li hastalarda s›ras›yla
19,62 ± 1,17 msn, p=0,134 ve 19,81 ± 3,27 msn,
p=0,058).

GEREKÇE
Romatoid artrite ba¤l› geliﬂebilen atlantoaksiyal
eklem subluksasyonuna ba¤l› nörolojik iﬂlevsel etkilenme meydana gelebilmektedir. Bu durum dinamik
özellik taﬂ›makta ve boyun hiperfleksiyondayken daha belirgin hale gelmektedir (1). Bu çal›ﬂmada RA’li
hastalarda nörolojik iﬂlevsel durumun motor ve somatosensöriyel uyar›lm›ﬂ potansiyeller arac›l›¤›yla
boyun nötral pozisyonu ve hiperfleksiyonu s›ras›nda
de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Klinik olarak atlantoaksiyel subluksasyonu olmayan ve nörolojik muayenesi normal olan 23 RA’li
hasta ve 20 sa¤l›kl› bireyde motor ve somatosensöriyel uyar›lm›ﬂ potansiyeller boyun nötral pozisyonda
ve hiperfleksiyonda de¤erlendirildi. Motor uyar›lm›ﬂ
potansiyeller (MUP) motor korteks ve servikal spinal
uyar›m ile her iki abduktor digiti minimi kas›ndan elde edildi. Somatosensöriyel uyar›lm›ﬂ potansiyeller
(SUP) ise el bilekten ulnar sinir uyar›m› ile her iki tarafta duyusal korteksten elde edildi. ‹statistiksel de¤erlendirmede tan›mlay›c› istatistiklerin yan› s›ra ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
parametrik olmayan testler kullan›ld› (s›ras›yla Wilcoxon ‹ﬂaretli S›ra testi ve Mann-Whitney U testi).

TARTIﬁMA
Klinik olarak atlantoaksiyel eklem subluksasyonu
ve omurilik etkilenmesi olmayan RA’li hastalarda
elektrofizyolojik olarak motor iﬂlevlerin etkilenmiﬂ
olmas› bu hastalarda erken dönemde asemptomatik
atlantoaksiyel eklem tutulumu olabilece¤ini akla getirmektedir. Boyun hiperfleksiyonu ile elektrofizyolojik de¤iﬂiklik olmamaktad›r.

KAYNAK
1. Reijnierse M, Breedveld FC, Kroon HM, Hansen
B, Pope TL, Bloem JL. Are magnetic resonance
flexion views useful in evaluating the cervical spine of patients with rheumatoid arthritis? Skeletal
Radiol. 2000 Feb;29(2):85-9.

SONUÇLAR
Gönüllülerin yaﬂ ortalamalar› 52,65 (RA) ve
58,55 (kontrol) y›l, romatoid artrit hastal›k süresi
17,61 ± 9,23 ayd›. MUP çal›ﬂmas› ile nötral pozisyonda elde edilen santral iletim zaman›n›n RA’l› has-
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P 010. Romatoid Artritte Pankreas Ekzokrin Fonksiyon Bozuklu¤u ve Göz Kurulu¤u ile ‹liﬂkisi
1P›nar ﬁ›ﬂman, 1A.eftal Yücel, 1Derya Kaﬂkar›.
1Baﬂkent

Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›.

hastal›k ve ilaç kullan›m› olan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi. Abdominal USG ile pankreatik görüntüleme yap›ld›. Pankreas ekzokrin fonksiyonlar›n›
de¤erlendirmek için hasta ve kontrol grubundan fekal elastaz 1 ölçümü amaçl› gaita örne¤i ve eﬂ zamanl› CRP ölçmek amaçl› kan al›nd›.
pSjS’nda ve RAI’de kontrol grubuna göre fekal
elastaz düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› düﬂüklük mevcuttu (s›ras›yla p=0,006 ve p=0,037).
pSjS ile RAII grubundaki hastalar k›yasland›¤›nda ise,
pSjS’de fekal elastaz düzeyleri istatistiksel olarak anlaml› derecede düﬂüktü (p=0,013). RA grubundaki
fekal elastaz düzeyleri RAII grubundaki de¤erlerden
düﬂük olmas›na karﬂ›n istatistiksel olarak anlaml› fark
saptanmad› (p=0,07).

GEREKÇE
Sjögren sendromu (SjS), ekzokrin bezlerde iﬂlev
bozuklu¤u ve di¤er sistemik özelliklerle giden, Romatoid Artrit (RA) ile birlikteli¤i s›k görülen bir hastal›kt›r. Pankreatik ekzokrin disfonksiyonu pek çok
hastal›k sonucu ortaya ç›kabilmekte ve malnütrisyon
ile sonuçlanmaktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›; primer ve sekonder Sjögren
sendromlu ve sekonder Sjögren sendromu olmayan
RA hastalar›nda pankreas›n ekzokrin fonksiyonunun
de¤erlendirilmesidir.

YÖNTEM
Bu çal›ﬂmaya 20 SjS, 20 Schirmer test sonucu <5
mm saptanan RA (RAI), 20 Schirmer test sonucu >15
mm saptanan RA (RAII) olmak üzere toplam 60 hasta ve bilinen sistemik hastal›¤› bulunmayan 20 sa¤l›kl› gönüllü dahil edildi.

TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›z›n sonuçlar›, RA’de görülen pankreas
ekzokrin fonksiyon bozuklu¤unun, asl›nda, primer
olarak RA’ya de¤il, RA üzerine geliﬂmiﬂ sSjS’una
ba¤l› olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Hastal›k süreleri, cinsiyet, yaﬂ, eﬂlik eden otoimmün tiroid hastal›¤› ve hastalar›n kulland›¤› ilaçlar ise, fekal elastaz
de¤erlerini etkilememiﬂtir.

SONUÇLAR
Romatoloji poliklini¤ine baﬂvuran tüm RA’l› ve
SjS’lu hastalara, son 6 ay içinde Schirmer testi yap›lmam›ﬂsa, Schirmer testi yap›larak sonucuna göre
hastalar grupland›r›ld›. Ekzokrin pankreatik fonksiyonlar› ve Schirmer testini etkileyebilecek ileri yaﬂ,
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P 011. Romatoid Artritli Hastalarda Hastal›k Aktivitesi ile Ortalama Trombosit Hacmi
Aras›ndaki ‹liﬂkinin De¤erlendirilmesi
1Mustafa Özmen, 1Serpil Öztürk.
1Izmir
2Izmir

Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Poliklini¤i,
Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi 1. Iç Hastal›klar› Klini¤i.

hastal›k aktivite skoru (Disease activity score -28,
DAS-28) ile de¤erlendirildi. CRP, ESH ve tam kan say›m› tetkikleri çal›ﬂ›ld›.

G‹R‹ﬁ VE AMAÇ
Romatoid Artrit (RA) hastalar›nda hastal›k aktivitesini de¤erlendirmede akut faz göstergelerinden eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) ve C-reaktif protein
(CRP) oldukça yayg›n kullan›lmakla birlikte hastal›k
aktivitesiyle korelasyon göstermemeleri ve romatizmal hastal›k d›ﬂ› pek çok durumdan etkilenebilmeleri nedeniyle yeni baz› parametrelerin aray›ﬂ› do¤muﬂtur. Bunlardan birisi tam kan say›m›n›n bir parças›
olan ortalama trombosit hacmidir (OTH). Bu çal›ﬂmada RA hastalar›nda OTH ile hastal›k aktivitesi aras›ndaki iliﬂkinin saptanmas› ve akut faz göstergeleri ile
korelasyonunun gösterilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

BULGULAR
DAS-28’e göre 40 hasta aktif (DAS-28>3.2), 43
hasta remisyondayd›. RA hastalar›nda OTH 8,82 ±
1,20 fL; kontrol grubunda ise 8,99 ± 1,48 fL tespit
edildi (p=0,531). RA hastalar› ile kontrol grubu aras›nda ESH aç›s›ndan fark yoktu fakat CRP de¤erleri
hasta grubunda daha yüksekti (p=0,043). Aktif RA
hastalar›nda OTH 8,55 ± 1,03 fL iken aktif olmayanlarda OTH 9,07 ± 1,30 fL idi (p=0,047). Aktif olanlar›n ESH ve CRP de¤erleri aktif olmayanlara göre
yüksekti (s›ras›yla p de¤erleri 0.036 ve 0.018).

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya Romatoloji poliklini¤ine baﬂvuran ve
1987 ACR kriterlerinini karﬂ›l›yan 83 RA tan›l› hasta
(60 kad›n, 23 erkek, yaﬂ ortalamas› 51 ± 12 y›l) ile
kontrol grubu olarak, bilinen bir romatolojik hastal›¤› olmayan ve hasta grubu ile yaﬂ ve cinsiyet uyumlu 31 birey (22 kad›n, 9 erkek, yaﬂ ortalamas› 48 ±
14 y›l) al›nd›. Hasta ve kontrol grubunda herhangi
bir hematolojik hastal›¤› saptananlar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. RA hastalar›nda hastal›k aktivitesi 28 eklem

SONUÇ
OTH ucuz, h›zl› ve güvenilir bir testtir. RA’te hastal›k aktivitesini göstermede ESH ve CRP’e ek test
olarak kullan›labilir. Ek bir maliyet ve çaba getirmemekle birlikte, hastal›k seyrinde her zaman istenecek
bir hemogram sonucunu de¤erlendiren klinisyenin
dikkatiyle de¤erli bilgilere ulaﬂ›labilir.
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P 012. Romatolojik Hastal›klarda Mandibular Kortikal ‹ndeks ile Osteoporoz Aras›ndaki ‹liﬂki
1Ali Murat Aktan, 3Yavuz Pehlivan, 1Kemal Üstün, 1Kamile Erciyas, 3Gazi Çömez, 3Ahmet Mesut Onat.
1Gaziantep

Üniversitesi Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi Oral Diagnoz Ve Radyoloji A.d.,
Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bd,
3Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bd.
2Gaziantep

AMAÇ

BULGULAR

‹nflamatuar romatizmal hastal›klarda osteoporoz
özellikle de hastan›n tedavisiz kald›¤› süreyle orant›l› olarak erken geliﬂen bir bulgudur. Osteoporoz
teﬂhisinde birçok konvansiyonel radyografi tekni¤i
kullan›lmakla beraber, klinik pratikte en s›k kullan›lan yöntem dual X-ray absorbsiyometridir (DXA).
Dental sistem ve mandibular yap›n›n sistemik osteoporozdan etkilendi¤ine dair veriler bulunmas›na
ra¤men, inflamatuar romatizmal hastal›klarda erken
dönemde geliﬂen osteoporoza, dental ve mandibular sistemin ne kadar eﬂlik etti¤i bilinmemektedir.
Çeﬂitli dental panoramik tabanl› indeksler, mandibular yap›ya ait osteoporozu saptamada kullan›lmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac› romatolojik hastal›klarda görülen sistemik osteoporozun dental panoramik radyografiyi ve indeksleri kullanarak tespit edilebilirli¤ini belirlemektir.

K›rküç romatoid artrit ve 31 ankilozan spondilit
hastas› çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir. Lumbar spina de¤erleri göz önüne al›nd›¤›nda hastalar›n %25’i osteoporozlu (G3), %45’i osteopenili (G2) ve %30’u
sa¤l›kl› (G1) olarak tespit edilmiﬂtir. Femur baﬂ› de¤erleri göz önüne al›nd›¤›nda ise hastalar›n %16’s›
osteoporozlu (G3), %30’u osteopenili (G2) ve
%54’ü sa¤l›kl› (G1) olarak tespit edilmiﬂtir. Panoramik radyografide MCI de¤erlendirilmesinde 3 gözlemci aras›nda kuvvetli uyum (Î:0.677) bulunmuﬂtur. Ortalama sensitivite, spesifite ve pozitif ve negatif prediktif de¤erleri lumbar spina için 69.6, 85.2,
66.7 ve 86.8 iken femur baﬂ› için 46.0, 86.7, 80.4
ve 57.3 olarak bulunmuﬂtur. Femur baﬂ› göz önüne
bulunduruldu¤unda spesifitesin sensitiviteye göre
iki kat oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r.

SONUÇ

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çal›ﬂman›n sonucunda dental panoramik radiografinin ve MCI’n›n romatizmal hastal›klardaki erken geliﬂen osteoporozda, diﬂ hekimlerine yön gösterici ve kemik kay›plar› konusunda fikir verici yard›mc› bir teﬂhis arac› olarak kullan›labilece¤i düﬂünülebilir.

Çal›ﬂmam›zda üniversitemizin diﬂ hekimli¤i fakültesine gelip, panoramik radyografisi çekilmiﬂ olan
ve romatolojik hastal›¤› bulunan 74 hasta kiﬂi de¤erlendirme¤e al›nm›ﬂt›r. Veriler DXA, panoramik radyografi ve romatolojik durum, beden kitle indeksi
(BK‹) ve demografik de¤erlerden oluﬂmaktad›r. Üç
gözlemci taraf›ndan mandibular inferior korteksin
(MCI) morfolojisi belirlenmiﬂ ve Klemetti skalas›na
göre (1) s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (G1-G2-G3). Student t testi, ANOVA ve Kapa istatistikleri uygulanm›ﬂt›r. Ayr›ca sistemik kemik kayb›n›n tespitinde MCI’nin sensitivite, spesifite ve pozitif ve negatif predictiv de¤erleri tespit edilmiﬂtir.

KAYNAKLAR
1. Klemetti E, Kolmakov S, Kroger H: Pantomography in assessment of the osteoporosis risk group. Scand J Dent Res 1994;102:68
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P 013. Agree Çal›ﬂmas›nda Abatasept ve Metotreksat veya Plasebo ile Tedavi Edilen Erken
Romatoid Artritli Hastalarda Hasta ‹ndeksi Verisi (RAPID3), Hastal›k Aktivitesi Skoru
(DAS28) ve Klinik Hastal›k Aktivitesi ‹ndeksinin (CDAI) Karﬂ›laﬂt›rmas›
1Yusuf Yaz›c›, 2Martin Bergman, 3Diane Moniz Reed, 3Lisa Rosenblatt, 3Ross Maclean, 3Allison Covucci, 1Theodore Pincus.
1New

York University, Hospital For Joint Diseases , New York, Abd,
Hospital, Ridley Park, Philadelphia, Abd,
3Bristol-myers Squibb, Princeton, Abd.
2Taylor

GEREKÇE

SONUÇLAR

Romatoid artrit (RA) temel veri setindeki (fiziksel
fonksiyon, a¤r›, hastan›n global de¤erlendirmesi) sadece 3 adet hasta bildirimli sonuç ölçütlerinden oluﬂan bir indeks olan RAPID3, klinik pratik ve çal›ﬂmalarda DAS28 ve CDAI ile anlaml› korelasyon göstermenin yan›s›ra, adalimumab ve abatacept içeren klinik çal›ﬂmalarda aktif ve kontrol tedavi gruplar›n›
ay›rt edebilmektedir. RAPID3’ün DAS28 ve CDAI’ye
benzer oldu¤u gözleminin genellenmesi için ek klinik çal›ﬂmalar›n ileri analizi gerekmektedir. AGREE
(Erken Eroziv Romatoid Artritli Metotreksat(MTX)-naif Hastalarda Eklem Hasar›n›n ‹lerlemesini Ve Remisyonu Ölçmeye Yönelik Abatasept Çal›ﬂmas›) ile
MTX-naif hastalarda RAPID3’ün tedavi gruplar› (abatasept+MTX ve tek baﬂ›na MTX) aras›ndaki fark› ay›rt
etme kapasitesinin de¤erlendirilmesi hedeflendi.
Yöntem: AGREE çal›ﬂmas›na, kötü prognostik faktörleri bulunan, orta-ﬂiddetli erken RA’l› (hastal›k süresi ≤2y›l) abatasept + MTX’a randomize edilen 220
hasta ile plasebo+MTX (tek baﬂ›na MTX olarak adland›r›lan) grubuna randomize edilen 214 hasta dahil edildi. Her 2 grup için, DAS28, CDAI ve RAPID3,
çal›ﬂma baﬂlang›ç ve bitiminde hesapland›. Her 3 indekse yönelik, çal›ﬂma baﬂlang›c› ve bitimindeki
yüzde de¤iﬂimi iki tedavi grubu için (abatasept+MTX
ve tek baﬂ›na MTX) kovaryans analizi kullanarak karﬂ›laﬂt›r›ld›. Yüksek, orta, düﬂük aktivite ve remisyon
kategorileri aras›ndaki uyum istatistiksel olarak kappa (Î) ve ki-kare ile analiz edildi.

Bir y›lda, abatasept+MTX ile tek baﬂ›na MTX
gruplar› aras›nda DAS28, CDAI ve RAPID3 ile de¤erlendirilen ortalama (standart sapma) azalma karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda s›ras›yla, 52,8 (20,9)’a 39,9% (24,4),
77,1 (24,9)’a 63,1% (33,7) ve 61,3 (33,1)’e 47,2%
(41,2) bulundu; ve her 3 ölçümde tedavi gruplar›
aras›ndaki farklar istatistiksel olarak anlaml› saptand›
(p<0.001). Remisyon için üç kriter aras›ndaki kararl›l›k hem abatasept+MTX hem de tek baﬂ›na MTX
kollar› için orta- ila tatmin edici düzeyde ve anlaml›
olarak korele (s›ras›yla, K=0.53–0.71 ve 0.45–0.66)
bulundu (p<0.01).

TARTIﬁMA
AGREE çal›ﬂmas›nda, hastal›¤›n erken dönemindeki hastalarda abatasept+MTX’›, tek baﬂ›na
MTX’dan ay›rt etmede RAPID3, DAS28 ve CDAI
benzer sonuçlar vermektedir. Bu gözlemler, RAPID3’ün uzun süreli hastal›¤› olanlarda saptanan
bulgular› geniﬂleterek, hastal›k aktivitesinin de¤erlendirilmesinde ve erken dönem romatoid artritli
hastalar›n rutin klinik tedavi ve izlemlerinde kullan›ﬂl› ve etkili bir araç oldu¤unu göstermektedir.
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P 014. Romatoid Artriti Olan Hastalarda Sertolizumab Pegol ile Baﬂlang›ç DAS28
De¤iﬂimine Kadar Geçen Zaman ve De¤iﬂim Düzeyi Tedavinin 1. ve 2. Y›l›nda
Düﬂük Hastal›k Aktivitesi Sergileme Olas›l›¤›n› Öngördürmektedir

1Desiree Van Der Heijde, 2Michael Schiff, 3Edward Keystone, 4Robert Landewe, 5Tore Kvien, 6Jeffrey Curtis, 7Dinesh Khanna,
8Kristel Luijtens, 7Daniel Furst, 9Bülent Y›ld›r›m.
1Leiden

Univ Med Ctr, Leiden, Hollanda,
Of Colorado School Of Medicine, Denver, Amerika,
3Rebecca Macdonald Ctr For Arth And Autoimmune Dis, Mt Sinai Hospital, Toronto, Kanada,
4Maastricht Univ Medical Ctr, Maastricht, Hollanda,
5Diakonhjemmet Hospital, Oslo, Norveç,
6Univ Of Alabama At Birmingham, Birmingham, Amerika,
7Ucla, Los Angeles, Amerika,
8Ucb, Brussels, Belçika,
9Ucb, Istanbul, Türkiye.
2Univ

kilmiﬂ ve 574 hasta 2.y›lda AEU’da kalm›ﬂt›r. Randomize edilen hastalar›n %98’i baﬂlang›çta DAS28>5.1
göstermiﬂtir. Baﬂlang›çtaki ortalama DAS28 6.9 olarak belirlenmiﬂtir. Hastalar›n %86’s›nda 12.hafta itibar›yla 1.2’lik bir DAS28 yan›t› gözlenmiﬂtir. DHA’ya
2.y›lda orijinal SZP ITT popülasyonunun %35.2’si taraf›ndan ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Hem 1. y›lda hem de 2.y›lda
DHA’ya ulaﬂamama (Tablo) 12.haftaya kadarki
DAS28 de¤iﬂim düzeyine ba¤l› olmuﬂtur. 4. haftada
<0.3, 6. haftada <0.9, 10.haftada <1.2 veya 12. haftada <1.8’lik DAS28 de¤iﬂimi gösteren hastalarda 1.
ve 2.y›lda DHA geliﬂtirme ﬂans› <%5 olarak belirlenmiﬂtir. DAS28’deki herhangi bir de¤iﬂim için, 12.hafta itibar›yla yan›ts›zl›k daha erken zaman noktalar›nda yan›ts›zl›k ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda 1. ve 2. y›lda
DHA’ya ulaﬂamamay› daha fazla öngördürmüﬂtür.

GEREKÇE
Geçmiﬂ post-hoc analizler aktif romatoid artriti
(RA) olan hastalar›n ço¤unlu¤unun sertolizumab pegole (SZP) h›zl› bir yan›t verdi¤ini ve 12 hafta itibar›yla DAS28’de iyileﬂme gözlenmemesinin 52. haftada
düﬂük hastal›k aktivitesine (DHA) ulaﬂmadaki baﬂar›s›zl›¤› öngördü¤ünü göstermiﬂtir.1-2 Bu çal›ﬂmada
SZP + metotreksat (MTX) ile tedavi edilen RA hastalar›nda DAS28 yan›t›na kadar geçen zaman›n ve yan›t
düzeyinin, hem 1.y›lda hem de 2.y›lda DHA’ya ulaﬂma olas›l›¤› üzerine öngörülebilirli¤i araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

YÖNTEM
RAPID 1’de SZP 200 veya 400 mg + MTX ile tedavi edilen hastalarda (MTX’e ra¤men aktif RA’s› olan
hastalar) elde edilen veriler analiz için de¤erlendirilmiﬂtir (N=783). 7 hasta hesaplanamayan eksik veriler
nedeniyle analiz d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂt›r. 1.y›l ve 2.y›lda
(aç›k etiketli uzatma [AEU] s›ras›nda) DHA’ya (DAS28
≤3.2) ulaﬂan hasta oran› çeﬂitli zaman noktalar›nda
DAS28 yan›t› düzeyine göre de¤erlendirilmiﬂtir (RAPID 1 baﬂlang›c›na göre çeﬂitli zaman noktalar›nda; 1,
2, 4, 6, 8, 10 veya 12. hafta, [BL] DAS28 azalmas›
<0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 ve 1.8 birim gibi). Son gözlemin ileriye taﬂ›nmas› yaklaﬂ›m›, AEU’ya girmek için
yeniden olur vermeyen, kurtarma ilac› kullanm›ﬂ olan
veya AEU’dan çekilen hastalar için kullan›lm›ﬂt›r. RAPID 1: NCT00152386; RAPID 1 OLE: NCT00175877.

TARTIﬁMA
Hastalar›n ço¤unlu¤u 12. hafta itibar›yla SZP tedavisine yan›t vermiﬂtir. Tedavinin ilk 12 haftas› içinde
yan›t vermeyenler için SZP ile DHA’n›n uzun süreli
olarak sa¤lanamamas›, SZP tedavisine baﬂlad›ktan
sonra DAS28 yan›t›n›n meydana gelme zaman› ve
baﬂlang›ca göre DAS28’deki de¤iﬂimin bir kombinasyonu ile tedavinin erken evresinde öngörülebilmiﬂtir.

KAYNAKLAR
1. Keystone EC, et al. Arthritis Rheum 2008;
58:3319–3329. 2. Van der Heijde D, et al. Arthritis Rheum 2009;60 (suppl):S374.

SONUÇLAR
SZP + MTX’e randomize edilen 783 hastan›n
670’i AEU’ya girmiﬂtir. Bunlar›n içinden 96 hasta çe53

Tedavinin ilk 12 haftas› içinde DAS azalmalar›na ulaﬂamayan SZP ile tedavi edilen hastalar aras›nda 1. ve 2. y›lda
DHA’l› hastalar›n yüzdesi (ITT popülasyonu; n=783)*
DAS28
de¤iﬂimi

Hafta 1

Hafta 2

<0.3

%16.4(N=219)

<0.6

%17.8(N=348)

<0.9
<1.2

Hafta 4

Hafta 6

Hafta 8

Hafta 10

Hafta 12

%10.9(N=110) %3.2(N=62)

%0(N=41)

%0(N=27)

%0(N=19)

%0(N=14)

%11.7(N=206) %6.5(N=124)

%3.8(N=78)

%4.8(N=62)

%2.3(N=44)

%3.0(N=33)

%18.9(N=456)

%12.0(N=317) %7.4(N=203)

%4.9(N=144)

%3.8(N=106)

%1.3(N=76)

%1.5(N=67)

%20.6(N=545)

%13.5(N=415) %9.8(N=287)

%7.0(N=213)

%5.7(N=157)

%3.9(N=129)

%1.9(N=103)

<1.5

%22.0(N=605)

%16.5(N=491) %13.5(N=370) %9.7(N=279)

%7.7(N=220)

%6.1(N=181)

%2.8(N=145)

<1.8

%23.7(N=655)

%19.6(N=571) %13.9(N=447) %10.4(N=356)

%8.6(N=291)

%7.4(N=242)

%4.9(N=205)

% olas›l›k:
>10
*N say›lar› sunulan hafta itibar›yla DAS28 de¤iﬂimi eﬂik de¤erine ulaﬂamayan hasta say›s›d›r.

>%5-10

≤%5

P 015. Anti-TNF Tedaviye Yetersiz Yan›t Veren Romatoid Artritli Hastalarda Abatasept ile
Üretim Kazanc›
1Simten Malhan, 3Özden Bingöl, 3Selcen Kany›lmaz, 3Mete ﬁaylan, 2Haner Direskeneli .
1Baﬂkent

Üniversitesi, Sa¤l›k Kurumlar› Iﬂletmecili¤i Bölümü,
Üniversitesi, T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
3Bristol Myers Squibb Ilaçlar›, Istanbul.
2Marmara

1 y›lda, abatasept ile kazan›lan ola¤an günlük aktivitelere karﬂ›l›k gelen günlük kazanc›n ekonomik de¤erini hesaplayarak yap›ld›. Ola¤an günlük aktivitelerde sa¤lanan kazanc›n ekonomik de¤eri asgari ücrete ba¤l› olarak sosyal güvenlik sistemi için bir çal›ﬂan›n günlük “üretkenlik maliyeti” temelinde hesapland›.

GEREKÇE
Romatoid artrit (RA), üretkenlikte, dolayl› maliyetlerde art›ﬂa neden olacak ﬂekilde hastalar›n günlük iﬂlevlerini yerine getirmelerini önemli düzeyde
etkileyebilir (Akil, 1995). Bu çal›ﬂman›n amac› abatasept tedavisinin, günlük aktivitelerde kazanç bak›m›ndan, çal›ﬂan hastalar için Türk toplumuna sa¤lad›¤› art› de¤eri hesaplamakt›r.

SONUÇLAR
Tedavi gruplar› aras›nda baﬂlang›ç özellikleri
benzerdi. Toplam 258 ve 133 hasta s›ras›yla abatasept ve plasebo gruplar›na randomize edildi, ortalama ± SS hastal›k süresi abatasept için 12.2 ± 8.5 y›l
ve plasebo için 11.4 ± 8.9 y›ld›. Baﬂlang›çta hastalar,
abatasept ve plasebo gruplar› için s›ras›yla, 30 günün
13 ila 14 gününde ola¤an aktivitelerini yerine getiremiyorlard›. Alt› ayda abatasept tedavisi hastalar›n
günlük aktivitelerini yerine getirebilme becerilerinde
ayl›k olarak 5 günlük mutlak kazan›m sa¤lad› (abatasept: 7 gün vs plasebo: 2 gün). Abatasept ile bu kazanç bir y›lda ola¤an aktivite günlerinde %54’lük art›ﬂa karﬂ›l›k geldi. Abatasept ile aktivite kazanc›n›n
üretkenlik üzerine bir y›ll›k de¤eri 84 günlük kazanca ba¤l› olarak hesapland› ve çal›ﬂan hasta baﬂ›na
25.4 TL (asgari ücret üzerinden günlük üretim mali-

YÖNTEM
Abatasept tedavisinin RA hastalar›n›n aktiviteleri
üzerine etkisi bir Faz III çal›ﬂmada de¤erlendirildi:
ATTAIN(Anti-TNF’e yetersiz yan›t verenlerde abatasept tedavisi çal›ﬂmas›)- anti-TNF’e yetersiz yan›t veren RA hastalar›n›n DMARD tedavi ile birlikte sabit
doz abatasept (~10 mg/kg) veya plasebo koluna randomize edildi¤i, abataseptin etkinlik ve güvenilirli¤ini de¤erlendiren çift-kör, plasebo kontrollü, randomize ve çok merkezli bir çal›ﬂmad›r (Genovese,
2005; Westhovens, 2005). Aktivitede k›s›tlanma,
hastan›n son 30 gün içinde RA nedeniyle ola¤an
günlük aktivitelerini (iﬂ [ücretli ya da ücretsiz] ve di¤er günlük iﬂlevler [ev iﬂleri ya da kendine bak›m gibi] olarak tan›mlanan) yapamad›¤› gün say›s›n› de¤erlendiren bir anket ile ölçüldü. Analiz, bir hastada,
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yetine dayal› olarak) karﬂ›l›¤› y›lda 2135 TL’l›k üretim kazanc› olarak bulundu (Euro/TL güncel
kur=1,96).

sa¤lamaktad›r. Ola¤an aktivitelerde görülen bu anlaml› iyileﬂme dolayl› maliyetlerde belirgin tasarruflara karﬂ›l›k gelebilir. Hastalar›n RA’ya ba¤l› k›s›tl›l›k
yerine çal›ﬂabildi¤i veya üretken olarak ola¤an aktivitelerini sürdürebildi¤i günlerin say›s›n› artt›rarak,
abatasept, hastalara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve
bütünüyle topluma ek de¤er sa¤layabilir.

TARTIﬁMA
Abatasept tedavisi, anti-TNF tedaviye yetersiz yan›t veren RA’l› hastalarda çal›ﬂma veya günlük aktivitelerini yerine getirme becerilerinde anlaml› art›ﬂ

Abatasept ile günlük aktivitelere kat›l›m

Abatasept tedavisi ile hastalar›n günlük aktivitelere kat›l›m›nda artma
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P 016. TNF Antagonistlerine Dirençli veya Bu Tedavilerin Kontrendike Oldu¤u Romatoid
Artrit Olgular›nda Rituksimab Yan›tlar›:
18 Olgunun Bir Y›ll›k Retrospektif ‹zleme Sonuçlar›

1Yasemin Sahinkaya, 1Bahar Art›m Esen, 1Özlem Pehlivan, 1Sevil Kamal›, 1Orhan Aral, 1Murat Inanç.
1Istanbul

Üniversitesi Istanbul T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

DAS28’deki düzelmeye bak›ld›¤›nda 16 iyi (>1,2 düzelme), 1 orta (0.6-1,2 düzelme), 1 yetersiz (≤0,6 düzelme) yan›t al›nd›. 48.haftada 10 olgunun DAS28
ortalamas› 4,3 ± 1,5 olup anlaml› olarak düﬂük saptand› (p:0.01); 3 olguda yüksek, 4 olguda orta, 3 olguda düﬂük hastal›k aktivitesi devam etti. DAS28 di¤er komponentlerine bak›ld›¤›nda baﬂlang›ç ortalama ESH, a¤r›l› eklem, ﬂiﬂ eklem, hasta global a¤r›
skoru (GH) de¤erleri s›ras›yla 61.8, 16.1, 7.7, 74.4
iken 24. haftada s›ras›yla 52.9, 4.2, 2.3, 45; 48. haftada s›ras›yla 48.2, 5.2, 2.6, 54.1 saptand›. Tedavinin 24.-48. haftalar›nda olgular›n akut faz de¤erleri
yüksek seyrederken; 24.haftada a¤r›l› eklem, ﬂiﬂ eklem, GH'de anlaml› düzelme oldu¤u (p:0.001,
p:0.004, p:0.003), 48. haftada da düzelmenin devam
etti¤i görüldü (p:0.006, p:0.004, p:0.012). Dokuz olguda(%50) B hücre deplesyonu sa¤land›, deplesyon
sa¤lanamayan olgularla DAS28 de¤iﬂimi aç›s›ndan
anlaml› fark yoktu (2.33 ± 1.08, 2.25 ± 1.15. Kal›c›
IgM düﬂüklü¤ü bir olguda, IgG düﬂüklü¤ü bir olguda
gözlendi. Günlük kortikosteroid dozlar›nda RIT sonras› anlaml› de¤iﬂiklik saptanmad›.‹nfüzyon reaksiyonu ve ciddi infeksiyon kaydedilmedi.

GEREKÇE
Standart DMARD ve anti-TNF-alfa tedavilere dirençli Romatoid Artrit olgular›nda Rituximab’›n (RIT)
klinik de¤iﬂime etkisi de¤erlendirildi.

YÖNTEM
RA tan›s› ile takipli, >2 DMARD ve >1 TNF-alfa
antagonistine yan›ts›z(DAS28 > 5.1), erozif-deforman seyirli 18 olguya standart dozda (0 ve 15. gün
1000 mg) RIT infüzyonu uyguland›. RF ve anti-CCP
de¤erleri, tedavi öncesi ve sonras› 24. ve 48. haftada
DAS28, ESH(mm/s, serum immunoglobulin(IgM,
IgG, IgA) ve lenfosit alt gruplar›(%CD19)kaydedildi.
Wilcoxon iﬂaret testiyle baﬂlang›ç, 24.ve 48.hafta
DAS28'deki de¤iﬂim hesapland›.

SONUÇLAR
Onsekiz olgunun(14 kad›n) ortalama yaﬂ› 50±10,
hastal›k süresi (y›l)14 ± 7 idi. RF 12 (%67), anti-CCP
9 (%50), RF+anti-CCP 7 (%39) olguda pozitif saptand›, 4 olgu seronegatifti. RIT öncesi ort DMARD say›s› 3.1 ± 1.1, DMARD kullan›m› (y›l)12.4 ± 5.7, antiTNF-alfa kullan›m› (y›l) 2.2 ± 1.8 saptand›. Kümülatif steroid dozu ortalamas› 25.8 ± 11.1 gr tesbit edildi. Dirençli 15 olguya (3/15 bir, 6/15 iki, 6/15 üç
TNF antag dirençli) anti-TNF tedaviyi takiben, 3 olguya malignite (2 Papiller Tiroid Ca, 1 Dudak Ca) nedeniyle ilk biyolojik ajan olarak RIT uyguland›. RIT
öncesi ve 24.hafta DAS28 de¤erleri ﬂekil-1’de verilmiﬂtir. DAS28 skorunun RIT’›n 24.haftas›nda anlaml› olarak azald›¤› görüldü (6.76 ± 0.97, 4.47 ± 1.03,
p:0.001). 24. hafta sonunda 5 olguda yüksek
(DAS28>5,1), 11 olguda orta (DAS28:3,2-5,1),2 olguda düﬂük (DAS≤3,2) hastal›k aktivitesi devam etti.

TARTIﬁMA
RA’l› olgularda RIT sonras› anlaml› klinik yan›t
gözlenmekle beraber, orta derecede hastal›k aktivitesinin devam etti¤i görüldü. DAS28 skorunun gerilemeyen akut faz nedeniyle yüksek saptand›¤›;ESH d›ﬂ› komponentlerde anlaml› düzelme oldu¤u gözlendi.TNF antagonistlerine dirençli veya malignite nedeniyle RIT uygulanan olgularda ciddi istenmeyen
etki saptanmad›.
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S‹STEM‹K LUPUS ER‹TEMATOZUS
P 017. SLE: Pulmoner Hipertansiyon Nedenleri

1Ali Akdo¤an, 1Ismail Do¤an, 1Levent K›l›ç, 1Metin ‹ﬂ›k, 1ﬁule Apraﬂ Bilgen, 1Sedat Kiraz, 1Meral Çalgüneri, 1Ihsan Ertenli.
1Hacettepe

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Ünitesi.

NYHA s›n›f III, 3 hastada NYHA s›n›f II olarak de¤erlendirildi. PTE öyküsü olan ve PAH nedeni ile araﬂt›r›lan tüm hastalar›n EF>%60’d›, sa¤ ventrikülleri geniﬂti (3.3 ± 0.7 cm), yaln›zca 1 tanesinde perikardial
s›v› mevcuttu. PTE öyküsü olan, NYHA fonksiyonel
kapasitesi s›n›f II olarak kabul edilen 2 hasta antikoagülasyon ile izlenmiﬂdi. Di¤er 4 hastaya sa¤ kalp
kateterizasyomu yap›lm›ﬂt›. Fonksiyonel kapasitesi
NYHA s›n›f 2 olan ve PAH ön tan›s› ile araﬂt›r›lan 1
hastada hemodinamik de¤erler normal s›n›rlarda bulunmuﬂ, takibinde fonksiyonel s›n›f›nda de¤iﬂme izlenmemiﬂti. Di¤er 3 hastan›n ortalama PAB’lar› ve
pulmoner vasküler dirençleri s›ras›yla 50 mmHg-640
dyn/cm2, 57 mmHg-616 dyn/cm2 ve 52 mmHg/660
dyn/cm2 olarak saptand›. Kronik tromboembolik
pulmoner hipertansiyon nedeni ile 2 hasta endarterektomi operasyonu sonras› spesifik ajanlar ve immünsüpresif tedavi ile izlenmiﬂti. Her iki hastan›n
NYHA fonksiyonel kapasiteleri s›n›f II’ye geriledi.
Di¤er hastaya PAH tan›s› ile bosentan tedavisi baﬂland›.

G‹R‹ﬁ
Ekokardiografi pulmoner hipertansiyon varl›¤›n›n
saptanmas›nda en s›k kullan›lan metoddur. SLE’de
iskemik kalp hastal›klar› önemli mortalite nedeni olmas›na ve bu hastalar pulmoner arteriyel hipertansiyon(PAH) için risk taﬂ›malar›na karﬂ›n ekokardiografi ile tarama yap›lmas› henüz rutin olarak kullan›lmamakta; semptomatik hastalarda yap›lmas› önerilmektedir. Bu çal›ﬂmada amaç SLE hastalar›nda pulmoner
hipertansiyon nedenlerinin belirlenmesidir.

METOD
Çal›ﬂma 73 SLE tan›s› ile izlenmekte olan hasta
ile yap›ld›. Hasta dosyalar› retrospektif olarak incelendi. Ekokardiografi raporlar›nda sistolik pulmoner
arter bas›nc›(sPAB)?40 mmHg olan hastalar ayr›larak
pulmoner hipertansiyon nedenleri araﬂt›r›ld›. Hastalar›n yap›lm›ﬂsa sa¤ kalp kateterizasyon sonuçlar›
kaydedildi. Hastalara verilen tedavi ve yan›tlar› ayr›nt›l› olarak incelendi.

SONUÇLAR
TARTIﬁMA

73 hastan›n 25(%34) tanesinde ekokardiografik
olarak de¤erlendirilmiﬂti. Ekokardiografi ile de¤erlendirilen hastalardan 7(%28) tanesinde sPAB)?40
mmHg olarak saptand›. Tüm hastalarda ekokardiografik inceleme dispne yak›nmas› nedeni ile yap›lm›ﬂt›. Yedi hastan›n 1 tanesinde ejeksiyon fraksiyonu(EF)düﬂüktü ve kalp yetmezli¤i nedeni ile takip
ediliyordu, 4 hastada pulmoner tromboemboli(PTE)
öyküsü vard›, 2 hasta pulmoner arteriyel hipertansiyon ön tan›s› ile araﬂt›r›lm›ﬂt›. Hastalar›n fonksiyonel
kapasiteleri 3 hastada NYHA s›n›f IV, 1 hastada

Bu çal›ﬂmada SLE hastalar›n›n yaklaﬂ›k %10’unda
40 mmHg’ye ulaﬂan sPAB’› saptand›. SLE hastalar›nda ciddi pulmoner hipertansiyon saptanan tüm hastalar semptomatikti. En s›k ciddi pulmoner hipertansiyon nedeni pulmoner tromboemboli olarak saptand›. SLE hastalar›nda pulmoner hipertansiyon taramas› semptomatik hastalarda mutlak yap›lmal› ve bu
hastalar tedavi edilebilir kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon aç›s›ndan araﬂt›r›lmal›d›r.
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P 018. Erkek SLE Hastalar›n›n Klinik ve Laboratuar Özellikleri
1Sedat Yilmaz, 1Selim Sayin, 1Umut Kalyoncu, 1Muhammet Çinar, 1Hakan Erdem, 1Salih Pay, 1Ayhan D›nç.
1Gülhane
2Gülhane

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal› ,
T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›.

diskoid lezyonlar ise daha s›k idi. Artrit, kad›n hastalar›n %86’s›nda saptan›rken bu oran erkek SLE hastalar›nda ise %51 düzeyinde idi. Hemolitik anemi ve
trombositopeni gruplar aras›nda benzer olmas›na
karﬂ›n lökopeni kad›n SLE hastalar›nda daha s›k olarak gözlenmiﬂti. Çal›ﬂ›lan di¤er oto-antikorlar aç›s›ndan farkl›l›k olmamakla birlikte anti-Ro varl›¤› ve
kompleman düﬂüklü¤ü kad›n hastalarda daha s›k
saptanan laboratuar anormallikler olarak izlendi.
Farkl›l›k saptanmayan klinik, laboratuar özellikler ve
kullan›lan tedaviler özette ayr›nt›l› olarak bildirilmemiﬂtir.

G‹R‹ﬁ
Sistemik lupus eritematozus (SLE), patogenezinde
genetik ve çevresel faktörlerin rol ald›¤›, çoklu -sistemli otoimmün bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n en önemli
özelliklerinden birisi kad›nlarda erkeklere göre 9 kat
daha s›k görülmesidir. Son dönemde hastal›¤›n klinik
ve laboratuar özelliklerinin erkek ve kad›nlarda farkl› oldu¤una iliﬂkin kan›tlar yay›nlanmaktad›r.

AMAÇ
Türkiye’deki erkek SLE hastalar›n›n klinik ve laboratuar özelliklerini de¤erlendirmek ve kad›n SLE
hastalar›ndan farkl›l›klar›n› belirlemek.

TARTIﬁMA

HASTALAR ve YÖNTEMLER

Daha önce bildirilen çal›ﬂmalar ile uyumlu olarak
erkek SLE hastalar›nda malar raﬂ, Raynaud fenomeni
ve anti-Ro s›kl›¤› kad›n SLE hastalar›ndan daha düﬂüktü. Ancak hematolojik bulgular›n ve baz› organ
tutulumlar›n›n erkek SLE hastalar›nda s›k oldu¤unu
bildiren çal›ﬂmalar varsa da bizim erkek SLE grubumuzda böyle bir farkl›l›k saptanmad›. Bu durum bizim popülasyonumuzun hastane temelli olmad›¤› ve
klinik bulgusu bulunan tüm erkek SLE hastalar›n›
kapsamas› ile izah edilebilir.

2005–2010 y›llar› aras›nda Romatoloji klini¤i ve
poliklini¤inde takip edilen toplam 82 erkek SLE hastas› de¤erlendirildi. Tüm hastalar›n tutulum özellikleri, kullan›lan tedavileri, laboratuar verileri kaydedildi ve önceki bir kad›n SLE hasta popülasyonu
(n=69) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.

BULGULAR
Erkek hastalar›n ortalama yaﬂ› 27± 5 ve tan› yaﬂ›
ise 22±6 idi ve her ikisi de kad›n SLE grubundan anlaml› düzeyde daha düﬂüktü. Erkek hastalarda malar
raﬂ ve Raynaud fenomeni daha nadirdi, buna karﬂ›n
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P 019. Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Antifosfolipid Antikorlar›, Ateroskleroz ve
‹liﬂkili Faktörlerin De¤erlendirilmesi
1Elif Gülsüm Ümit, 2Salim Dönmez, 3Harun Mesut Güven, 4Gülsüm Emel Pamuk, 5Hasan Ümit, 3Ercüment Ünlü, 2Ömer Nuri Pamuk .
1Trakya

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Abd,
Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bd,
3Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Abd,
4Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji Bd,
5Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bd.
2Trakya

%12.6 iken kontrol grubunda %3.2 bulundu
(p=0.14). SLE ve kontrol grubu karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
Framingham kardiyovasküler risk faktörlerinin anlaml› farkl›l›k gösterdi¤i (2.68’e 1, p<0.001) gözlendi. Subklinik aterosklerozu olan SLE lilerin özellikleri di¤erleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu grupta diyabet
(%2.6’ya karﬂ›n %18.2, p=0.02), obezite oranlar›
(%10.5’e karﬂ›n %36.4, p=0.02), insülin düzeyleri
(9.96-15.06 μU/mL), APLA pozitifli¤i (%3.9’a karﬂ›n
%36.4, p<0.001), azatiopirin kullan›m› (1.58’e karﬂ›n 0,.5, p=0,.5) ve anlaml› olmamakla birlikte siklofosfamid kullan›m›n›n (2.7’ye karﬂ›n 1.2 p=0,.9) yüksek oldu¤u saptand›. Di¤er ateroskleroz risk faktörleri, lipid düzeyleri, kümülatif steroid dozlar›, HOMA‹R, Framingham risk skoru subklinik aterosklerozu
olan ve olmayan SLE liler aras›nda farkl› de¤ildi. Çok
de¤iﬂkenli lojistik regresyon analizinde SLE liler aras›nda subklinik ateroskleroz varl›¤›na etki eden ba¤›ms›z risk faktörü olarak APLA pozitifli¤i (OR:21.9,
%95 CI: 2.2-216) ve diyabet varl›¤› (OR: 20.3,
%95CI: 0,.6-430.86) belirlendi. Karotis ‹MK ile yaﬂ›n
korele oldu¤u (r=0.239, p=0.009), di¤er ateroskleroz
iliﬂkili parametrelerin korelasyon göstermedi¤i gözlendi.

G‹R‹ﬁ
Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) olgularda aterosklerozun h›zl› seyretti¤i bilinmektedir. Çal›ﬂmam›zda merkezimizde SLE tan›s› ile izlenen olgularda
antifosfolipid antikorlar› subklinik ateroskleroz ve
iliﬂkili oldu¤u faktörlerin de¤erlendirilmesini amaçlad›k. Gereç ve yöntem: SLE tan›s›yla izlenen 87 olgu (yaﬂ ort: 39.2) ve yaﬂ ve cins eﬂlenmiﬂ 84 kontrol
olgusu (yaﬂ ort: 37.2) çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar›n
klinik, demografik özellikleri dosyalar›ndan kaydedildi. Hastal›k aktivasyonlar› SLEDAI'ye göre hesapland›. Tüm olgulara subklinik aterosklerozu de¤erlendirmek üzere karotis ultrasonografisi yap›ld› ve
intima-media kal›nl›¤› (‹MK) de¤erlendirildi. ‹MK>1
mm varl›¤› subklinik ateroskleroz olarak de¤erlendirildi. Ayr›ca hastalar›n ateroskleroz risk faktörleri, insülin düzeyleri, ANA, anti-dsDNA ve antifosfolipid
antikorlar› (APLA) belirlendi.

BULGULAR
Ortalama hastal›k süresi 58.4 ay, siklofosfamid
kullan›m› %35.6, steroid % 97.8, azatiopirin kullan›m› ise %29.9 idi. Hastalarda hematolojik tutulum
%70, serozit %13.8, böbrek tutulumu %43.7, artrit
%70, nörolojik tutulum %20.7 idi. APLA pozitifli¤i
%8, anti-DNA pozitifli¤i %34.5 idi. Ortalama 12 ayl›k izlemde 2 olgumuzda (%2.3) klinik aterosklerotik
olay saptad›k. SLE lilerin karotis ‹MK lar› (ort.
0.73mm) kontrolden (ort. 0.63mm) anlaml› fazla bulundu (p=0.04). SLE grubunda ‹MK>1mm oran›

SONUÇLAR
SLE li olgular›m›zda artm›ﬂ subklinik ateroskleroz
belirledik. APLA pozitifli¤i ve diyabet varl›¤› SLE grubumuzda ateroskleroz riski ile iliﬂkili en önemli parametreler olarak dikkati çekmektedir.
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P 020. SLE Hastalar›n›n Kaç› Romatoloji D›ﬂ› Bölümlerde Takip Ediliyor?

1Levent K›l›ç, 1Ismail Do¤an, 2Elif Er, 1Metin ‹ﬂ›k, 1Ali Akdo¤an, 1ﬁule Apraﬂ Bilgen, 1Meral Çalgüneri, 1Ihsan Ertenli, 1Sedat Kiraz.
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2Hacettepe

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Ünitesi,
Üniversitesi Iç Hastal›klar› Abd.

G‹R‹ﬁ

SONUÇ

Sistemik lupus eritematoz (SLE) çoklu organ ve
sistem tutulumu ile karakterize kronik otoimmün bir
hastal›kt›r. Organ tutulumlar›na ba¤l› olarak hastalar›n tedavisinin düzenlenmesinde multi-disipliner
yaklaﬂ›m gerekli olabilir. Bu çal›ﬂmada SLE hastalar›n›n takip ve tedavisinde ne s›kl›kla ve daha çok hangi bölümler ile iﬂbirli¤i yap›ld›¤›n› de¤erlendirmek
amaçland›.

Çal›ﬂma 70 SLE hastas› ile yap›ld›. Romatoloji bölümünce yaln›zca bir kez de¤erlendirilen 1 hasta istatistiksel analize al›nmad›. Hastalar›n %31.8 (22
hasta) romatoloji d›ﬂ› bölümlerce düzenli takip edilmiﬂlerdi. Birden fazla bölümce takip edilen 3 hasta
vard›. Hastalar›n en s›k düzenli takip edildikleri bölümler dermatoloji %7.0 (5 hasta) ve nöroloji %5.7
(4 hasta) idi. Hastalar›n %20.3 (14 hasta)’ü iç hastal›klar› d›ﬂ› bölümlerce, %14.5 (10 hasta)’i iç hastal›klar› bölümlerince takip edilmekteydi. ‹ç hastal›klar›
bölümleri ve bu bölümler d›ﬂ› takip edilen hasta say›lar› farkl› de¤ildi (p>0.05).

METOD
HÜTF Romatoloji Ünitesinde izlenen SLE hastalar›n›n dosyalar› retrospektif olarak incelendi. SLE organ-sistem tutulumlar› kaydedildi. Hastalar›n eriﬂkin
romatoloji ünitesinde takibe al›nd›klar› dönem baﬂlang›ç tarihi olarak kabul edildi. Hasta dosyalar›ndan
romatoloji ünitesi d›ﬂ› farkl› zamanlarda en az iki kez
de¤erlendirildi¤ine ait kay›t bulunan bölümler saptand› ve kaydedildi. Acil baﬂvurular› ve Göz Hastal›klar›n›n ilaç toksisitesi için yapt›¤› kontroller kaydedilmedi. Kardiyoloji, Gö¤üs hastal›klar› bölümlerince
takip edilen hastalar ‹ç Hastal›klar›’n›n di¤er üniteleri
ile ayn› grupta toplanarak istatistiksel analiz yap›ld›.

TARTIﬁMA
SLE hastalar›n›n büyük bölümü yaln›zca romatoloji ünitelerince takip edilmektedir. Bu nedenle romatologlar›n bu hastalar›n takiplerinde hastal›klar›
d›ﬂ› sa¤l›k sorunlar› ve düzenli yap›lmas› gereken taramalar› için yönlendirici olmalar› gerekmektedir.

60

RAED DERG‹S‹ (2010/2; 40-175)

P 021. Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Antifosfolipid Sendromu Bulgular›
Olmaks›z›n Tromboz Geliﬂimi
1Fulya Coﬂan, 1Gökhan Erba¤, 1Fatih Ensaro¤lu, 1Ilhan Dolaﬂ›k, 1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Ayﬂe Çefle.

1Kocaeli Universitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

GEREKÇE

patiti, %18.1’inde antifosfolipid sendromu mevcuttu.
17 hastada (%11.8) antikardiolipin antikorlar›, lupus
antikoagülan› ve kal›tsal trombofili faktörleri negatif
olmas›na ra¤men tromboz öyküsü mevcuttu. 5 hasta
derin ven trombozu, 3 hasta serebrovasküler olay, 2
hasta akut miyokard infarktüsü, 1 hasta retinal ven
trombozu, 1 hasta hepatik ven trombozu, 4 hasta
pulmoner emboli ve 1 hasta digital nekroz ile baﬂvurmuﬂtu. Tüm hastalarda hipertansiyon, 3 hastada
diabetes mellitus öyküsü, üç hastada tromboz tan›s›
s›ras›nda aktif infeksiyon, 4 hastada sigara kullan›m›
mevcuttu. Hiçbir hastada oral kontraseptif kullan›m›,
uzun süreli immobilite ve nefrotik sendrom gibi
trombozu kolaylaﬂt›ran ek faktörler yoktu.

Sistemik lupus eritematozus (SLE), multisistemik
otoimmün bir hastal›kt›r. SLE’li hastalarda tromboz
s›kl›¤› artm›ﬂ olup bunlar›n bir k›sm› antifosfolipid
sendromu (AFS) ile iliﬂkilidir. Bununla birlikte bir
grup SLE’li hastada antifosfolipid sendromu kriterlerini doldurmaks›z›n tromboz gözlenebilmektedir. Bu
çal›ﬂmada SLE ile birliktelik gösteren, AFS kriterlerini
doldurmayan tromboz s›kl›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 2004-2010 y›llar› aras›nda KOÜ Romatoloji BD poliklini¤inden takip edilmiﬂ olan ve
SLE kriterlerini dolduran 144 hasta (126 kad›n, 18 erkek; ortalama yaﬂ:41+/-12 (20-73); ortalama hastal›k
baﬂlang›ç yaﬂ›:34+/-13 (3-70)) al›nd›. Bu hastalar retrospektif olarak klinik bulgular, otoantikor profili ve
tromboz geliﬂimi aç›s›ndan de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
SLE hastalar›nda AFS olmaks›z›n da tromboz riski
artm›ﬂ olup, özellikle komorbiditesi olan hastalar
tromboz aç›s›ndan daha yak›n takip edilmelidir.

SONUÇLAR
144 SLE hastas›n›n %45.8’inde lupus nefriti,
%11.1’inde nörolojik tutulum, %2.1’inde lupus he-
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P 022. Sistemik Lupus Eritematozus tan›l› Türk hastalarda prognostik faktörler
ve sa¤kal›m analizi
1Dr. Fatih Gökhan Akbay, 1Dr. Tayfur Toptaﬂ, 1Dr. Nilay Orak, 1Dr. Neslihan Y›lmaz, 1Prof. Dr. Serhan Tu¤lular, 1Prof. Dr. Haner Direskeneli,
1Prof. Dr. ﬁule Yavuz.

1Marmara Üniversitesi Hastanesi.

tromboz (0,0001), enfeksiyon (p=0,002), hipertansiyon (p=0,0002), diabetes mellitus (p=0,00002),
yüksek doz steroid kullan›m› (p=1x10-8), immusupresif ilaç kullan›m› (p=1x10-9), çok de¤iﬂkenli
analiz sonucunda ise nörolojik tutulum (p=0,004),
akci¤er tutulumu (p=0,006), tromboz (p=0,006), hipertansiyon (p=0,02), diabetes mellitus (p=0,003),
yüksek doz steroid kullan›m› (p=0,007) organ hasar› için belirleyici olarak saptand›. Hastalar›n izlemi
s›ras›nda 9 hastan›n (%4,8) (1 hasta akut böbrek
yetmezli¤i, 1 hasta sepsis, 1 hasta nörolupus, 1 hasta hematolojik tutulum, 1 hasta pulmoner emboli, 1
hasta miyokard enfaktüsü, 2 hasta lupus nefriti, 1
hasta ise lenfoma nedeniyle) öldü¤ü belirlendi.
Tüm kohortun 4 y›ll›k sa¤ kal›m oran› %96,3 olarak
hesapland›. Tek de¤iﬂkenli analiz sonucunda yaﬂ
(p=0,003), anemi (p=0,02), OIHA (p=0,003), trombositopeni (p=0,01), diabetes mellitus (p=0,0003),
SLICC/ACR skoru (p=0,04), çok de¤iﬂkenli analizde
ise ≥35 yaﬂ (p=0,04), diabetes mellitus (p=0,001),
OIHA (p=0,0003) sa¤kal›m üzerine belirleyici olarak saptand›.
Hastalar›m›z›n klinik ve laboratuvar özellikleri
Asyal›lara benzerken, sa¤kal›m oranlar› beyaz Amerikal›lar ve Avrupal›lara benzemektedir. Afrika kökenli Amerikal›lar, ‹spanyollar, Kafkas ve Asyal› hastalar ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda daha iyi sa¤kal›m oranlar›na sahibiz. Daha uzun dönemde sa¤kal›m verilerinin elde edilmesi için kohortumuzun ileriye yönelik
takibi planlanm›ﬂt›r.

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) tan› ve tedavide sa¤lanan geliﬂmelerle son y›llarda sa¤kal›m oranlar› artm›ﬂ bir hastal›kt›r. Ancak özellikle baz› etnik
gruplarda halen düﬂük sa¤kal›m oranlar› bildirilmektedir. Bu çal›ﬂman›n amac› SLE tan›l› Türk hastalarda
hasar ve mortalite üzerine belirleyici faktörleri ve
sa¤kal›m oranlar› analiz etmektir.
Çal›ﬂmam›zda 1980-2010 y›llar› aras›nda ACR’nin
tan› kriterlerine gore SLE tan›s› alm›ﬂ 192 hasta dosyas› retrospektif olarak tarand›. Hastalar›n klinik bulgular›, otoantikor profili, hasar ve aktivite skorlar›, ald›¤›
tedaviler, komplikasyonlar ve mortalite bilgileri ayn›
klinisyen taraf›ndan topland›. Veriler SPSS 15 program› ile de¤erlendirildi.
Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n 186’s› takip kriterlerini dolduruyordu (171K:15E). Kad›n/erkek oran›
11/1 olarak hesapland›. Hastalar›n tan› an›ndaki
medyan yaﬂ› 32,5 (aral›k 11-75) idi. En s›k rastlanan
bulgular s›ras›yla ANA pozitifli¤i (%98,4), artrit, artralji (%80,1), hematolojik tutulum (%71,5) idi. Renal tutulum (p=0,001), nörolojik tutulum
(p=0,028), diabetes mellitus (p=0,01), immunsupresif tedavi al›m› (p=0,02) erkek hastalarda kad›nlara göre daha s›k saptand›. Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n medyan SELENA SLEDAI skoru 2,63 (aral›k 018,5), SLICC/ACR skoru 1 (aral›k 0-14) olarak hesapland›. Hastalar›n %53,8’inde organ hasar› mevcuttu. Tek de¤iﬂkenli analiz sonucunda renal tutulum (p=1x10-8), nörolojik tutulum (p=0,00001),
akci¤er tutulumu (p=0,002), kardiyak tutulum
(p=0,03), anemi (p=0,03), trombositopeni (p=0,05),
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Yazar (Referans no), Ülke (ﬁehir), Çal›ﬂman›n y›llar›

NToplam

NÖlüm
5

Amerika
Pistiner , A.B.D. (CA), 1980 - 1989
Kasitanon , A.B.D. (MD), 1987 - 2004
Afrika kökenli Amerikal›lar
Beyazlar
Alarcon , A.B.D. (AL, TX), 1994 - 2006
Afrika kökenli Amerikal›lar
Ispanyollar
Beyazlar
Pons-Estel , Latin Amerika, 1997 - 2003
Avrupa
Alamanos , Yunanistan, 1981 - 2001
Manger , Amanya, 1985 - 1999
Andrea , ‹talya, 1960-2006
Asya
Kasitanon , Tayland, 1986 - 2000
Murali , Hindistan, 1981 - 1993
Rabbani , Pakistan, 1992 - 2005
Marmara, Turkey, 1980 - 2010
Okyanusya Anstey , Australia, 1984 - 1991

Y›llara gore sa¤kal›m yüzdesi
10
15

20

195
1378
543
767

—
118
69
47

97
95
—
—

93
91
—
—

—
85
—
—

—
78
71
84

221
117
176
1214

32
17
13
34

90
87
94
95

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

185
338
207

21
35
17

96
97
96

87
90
93

—
—
76

—
—
—

349
98
198
186
22

52
23
47
9
9

84
77
80
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P 023. Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda ‹laçlar Hakk›ndaki Alg›lamalar ve Yaﬂam
Kalitesi, Anksiyete-Depresyon ‹liﬂkisi
1Elif Gülsüm Ümit, 2Salim Dönmez, 2Ömer Nuri Pamuk .
1Trakya
2Trakya

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Abd.,
Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bd.

G‹R‹ﬁ

BULGULAR

Sistemik lupus eritematozus (SLE) kronik bir hastal›kt›r ve yaﬂam kalitesini önemli ölçüde bozmaktad›r. SLE tedavisinde kullan›lan ilaçlar temelde yaﬂam
kalitesini düzeltmeyi amaçlamaktad›r. Ancak hastalar›n ilaçlar hakk›ndaki inançlar› ve alg›lamalar› tedaviye devamlar›n› ve yaﬂam kalitelerini önemli ölçüde etkilemektedir. Çal›ﬂmam›zda SLEli olgular›m›zda klinik özelliklerle yaﬂam kalitesi, stres düzeyi,
hastalar›n ilaçlar› alg›lamalar› ve ilaçlar hakk›ndaki
düﬂüncelerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

SLEli olgular›m›z›n yaﬂ ortalamas› (37.7) anlaml›
olmamakla birlikte RAdan (40.3) yüksekti (p=0.13).
SLEli olgularda BMQSC, SN, GH ve GO düzeyleri
RAl›lardan düﬂük bulundu (pler ≤0.001). SLElilerle
RAl›lar aras›nda HRQoL ve HADS skorlar› aç›s›ndan
farkl›l›k saptanmad›. SLE li olgular içinde MSS veya
renal tutulumu olanlar, immunsupresif kullananlar,
antiDNA pozitifli¤i olanlar, hastal›k süresi 5 y›l›n üzerinde olanlar ayr› grup olarak de¤erlendirildi¤inde
BMQ, HRQoL, ve HADS skorlar›n›n farkl› olmad›¤›
gözlendi. SLElilerde, SLEDAI skoru ile BMQSC
(r=0.296), SN (r=0.183), GO (r=0.273), GH (r=0.234)
skorlar› (p de¤erleri s›rayla 0.001, 0.039, 0.002,
0.008) ve QOL1, 5 ve 8 (r: 0.211, 0.232 ve 0.232) koreleydi (p: 0.01, 0.009, 0.009). BMQ SC ve QOL
1,3,8 aras›nda (p: 0.000, 0.018, 0.007); BMQSN ile
QOL 1,2,3 aras›nda (p: 0.000, 0.002, 0.001);
BMQGO ve QOL1,2,3,6 aras›nda (p: 0.000, 0.000,
0.007, 0.006); BMQGH ile QOL 1,2,3 aras›nda (p:
0.000, 0.000, 0.001) korelasyon saptand›. HADS ile
BMQGO, GH ve QOL 1,2,3,4 aras›nda (p:
0.002,0.004,0.005, 0.008, 0.021, 0.04) koreleydi.
SLICCACR indeksi ise tüm BMQ skorlar› ve QOL
1,3,6,8 skorlar› ile iliﬂkiliydi (p de¤erleri<0.05).

GEREÇ ve YÖNTEM
125 SLE’li ve 41 romatoid artritli (RA) hasta al›nd›. Hastalar›n klinik ve demografik özellikleri dosyalar›ndan kaydedildi, aktiviteleri SLEDAI’ye hasar indeksleri SLICCARCa göre hesapland›. Tüm hastalara
önceden geçerlili¤i ve güvenilirlili¤i gösterilmiﬂ hastal›¤a özgün yaﬂam kalitesi (HRQoL), ilaçlar hakk›nda inanç ve alg›lamalar (BMQ) ve anksiyete-depresyon (HADS) anketleri uyguland›. BMQ 4alt gruptan
oluﬂmaktad›r. Specific Concern (SC) ilaçlar›n olumsuz etkilerini, Specific Necessity (SN) hastal›¤›n kontrolünde ilaçlar›n etkinli¤ini de¤erlendiren sorulardandan oluﬂmaktad›r. General Harm (GH) ilaçlar›n
do¤as› zararl›l›k ya da ba¤›ml›l›k yap›c› etkilerini,
General Overuse (GO) hekimlerin reçetelerine iliﬂkin sorulardan oluﬂmaktad›r. Her soruya yan›t kat›l›m/red oran›na göre 1’den 5’e kadar puan verilmektedir. HRQoL fiziksel sa¤l›k (1) a¤r› (2) planlama (3)
yak›n iliﬂkiler (4) çevreye yük olma (5) emosyonel
sa¤l›k (6) vücut imaj› (7) ve halsizlik (8) altgruplar›ndan oluﬂmaktad›r.

SONUÇLAR
SLE li hasta grubumuzda RA l›lara göre yaﬂam kalitesi ve anksiyete depresyon skorlar› önemli bir de¤iﬂkenlik göstermemekle birlikte ilaçlar hakk›ndaki
kayg› skoru ve anksiyete depresyon ilaçlar hakk›ndaki kayg›y› önemli düzeyde etkilemektedir.
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P 024. Proliferatif Lupus Nefriti Olan Hastalar›n ‹dame Tedavisinde Mikofenolat Mofetil ve
Azatiyoprin’in Karﬂ›laﬂt›rmas›
1Bahar Artim Esen, 2Yasemin Özlük, 2‹ﬂ›n K›l›çaslan, 1Fehmi Hindilerden, 1Sevil Kamal›, 1Ahmet Gül, 1Lale Öcal, 1Orhan Aral, 1Murat Inanç.
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mezli¤i 4 hastada geliﬂmiﬂ, bunlar›n 3’ü hemodiyaliz
hastas› olmuﬂ,2’sine transplantasyon yap›lm›ﬂt›. Aza
alan grubun hastal›k süreleri, takip süreleri ve idame
tedavi süreleri mmf alanlara göre anlaml› derecede
uzun idi.Gruplar aras›nda böbrek biyopsileri, baﬂlang›çta hipertansiyon, ABY, proteinüri ve kreatinin düzeyleri, aktif idrar sedimenti, hipokomplemantemi
varl›¤› aç›s›ndan anlaml› fark saptanmad›. Ancak HD
ihtiyac› geliﬂen hastalar mmf grubunda anlaml› derecede daha fazla idi.Gruplar idame öncesinde al›nan
kümülatif cyc ve steroid dozlar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda aza alanlar›n cyc dozunun, mmf alanlar›n ise steroid dozlar›n›n anlaml› derecede daha fazla oldu¤u görüldü. ‹damedeki ortalama aza ve mmf
dozlar› s›ras›yla 107 ± 17 mg (75-150) ve 1,9 ± 0,48
gr (1-3) idi. KBY, HD ve nüks aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda anlaml› fark saptanmad›. Alt› nüksün 3’ü
mmf, 3’ü aza alt›ndayd›. 5 hasta aktif idrar sedimenti ve non-nefrotik proteinüri ile nüks etmiﬂti. Nüks
proteinüri ve kreatinin ortalamalar› aras›nda anlaml›
fark saptanmad›: mmf /aza, 1,86 ± 1,5/0,65 ± 0,49
gr, p=0,367; 0,93 ± 0,35/0,8 mg/dl, p=0,646. ‹dame
baﬂlang›c›ndan nükse kadar geçen süre mmf grubunda 34 ± 2 ay, aza’da 52,3 ± 34,9 ay idi(p=0,46).

GEREKÇE
Proliferatif nefrit (PN) lupus nefritinin en s›k görülen, son dönem böbrek yetmezli¤ine ilerleyebilen
histopatolojik tipidir. ‹ndüksiyonu takiben nüksleri
engellemek amac›yla etkin bir idame tedavisi gerekmektedir. PN’in idame tedavisinde kullan›lan mikofenolat mofetil (MMF) ve azatiyoprin’i (AZA) karﬂ›laﬂt›ran az say›daki çal›ﬂmada farkl› sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada PN idame tedavisinde MMF
veya AZA kullanan hastalar›n sonuçlar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

YÖNTEM
S›n›f III ve IV PN’i olan, remisyon indüksiyonu
siklofosfamid (cyc) ile yap›lm›ﬂ ve idamede mmf
(n=34) veya aza (n=38) kullanan 72 hastan›n retrospektif analizi yap›lm›ﬂt›r.Patoloji AD’da incelenen
renal biyopsilerin tümü WHO ve ISN/RPS sistemine
göre s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Kreatinin, proteinüri, idrar sedimenti, kompleman düzeyleri, Boumpas ve Balow
kriterlerine göre nefrit remisyon durumu, nüks, kronik böbrek yetersizli¤i geliﬂimi ve hemodiyaliz
(HD)ihtiyac› belirlenmiﬂ, tüm parametreler aç›s›ndan
mmf ve aza gruplar› karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

TARTIﬁMA

SONUÇLAR

‹damede mmf veya aza alm›ﬂ PN’li gruplar›n karﬂ›laﬂt›rmas›nda renal parametreler, KBY geliﬂimi, nüks
varl›¤› ve say›s›, nükse kadar geçen süre aç›s›ndan
anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r.Bu sonuçlarla idame
tedavisinde aza ve mmf’in birbirine bir üstünlük göstemedi¤i söylenebilir.

En s›k böbrek tutulum ﬂekli non-nefrotik proteinüri ve zengin idrar sedimenti idi (% 65,3). Renal biyopsilerin % 23,6’› s›n›f III, % 76,4’ü s›n›f IV idi.Yirmiüç hastada baﬂlang›çta akut böbrek yetmezli¤i
(ABY) vard›, bunlar›n % 5,6’s› hemodiyaliz ihtiyac›
göstermiﬂti. Nüks toplam 6 hastada vard› (% 8,5). Alt› hastan›n da nüks say›s› 1’di. Kronik böbrek yet-
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Cins (K)
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P 025. Nörolupus ve Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sal›n›m› Sendromu Birlikteli¤i, Vaka
Sunumu
1Asl› Tufan, 1Serpil Sa¤lam, 1Necati Çak›r.
1Fatih

Sultan Mehmet E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi.

pus nefriti) tubulo interstisyel de¤iﬂikler. Pulsesteroid ve 6kürsiklofosfamid al›yor. Takiplerde kr2-4, Renal ultrasonda böbrek boyutlar›nda küçülme, C3 ve
c4 düﬂük, ‹drar ç›k›ﬂ› mevcut hidroksiklorokinle takip ediliyor. 2010’da dengesizlik, konuﬂma bozuklu¤u geliﬂiyor. Kanbas›nc› normal. Baﬂvurdu¤u merkezde kranial tomografi iskemik serebrovaskuler
olay olarak raporlan›yor. Dengesizlik konuﬂma bozuklu¤u devametti¤inden nöro-lupus öntan›s›yla
servise kabuledildi. Özgeçmiﬂ, soygeçmiﬂ özellik
yok. Fizikmuayenede vitaller stabil, uvula sola deviyeydi. Üre 53, kr 4.9, sodyum 139, potasyum 3, 8
idi. Kranial MRI posterior serebral arter trombozu ile
uyumluydu. Kardiyolipin antikor IgM ve IgG negatif.

G‹R‹ﬁ
UygunsuzADHsendromu(SIADH) ve santralsinirsistemi patolojileri birlikteli¤i birçok vakada bildirilmiﬂtir. Buna karﬂ›n sistemiklupuseritamatosus (SLE)
seyrinde SIADH geliﬂimi nadirdir. Klini¤imizde takip edilen SLE-SIADH birlikteli¤i olan bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
38 yaﬂ›nda, kad›n hasta. Konuﬂmada bozukluk
ve sol tarafta güçsüzlük ﬂikayetiyle hastanemize
baﬂvurdu. 1993’de SLE tan›s› alm›ﬂ. Takipsiz.
2007de Kreatinin (Kr) 2.5mg/dl, BUN 70, Renal biyopsi mesangioproliferatifglomerulonefrit (klass2 lu66
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nuçlanabilir. NPSLE yaﬂam süresini olumsuz etkiler. Patojenikmekanizmalar aç›k de¤ildir. ço¤u nörolojik manifestasyonlar, antinöronal antikorlar, antifosfolipidantikorlar ve lupusvaskülopati ile aç›klanabilir. Olgumuzda SIADH tan›s› övolemiye eﬂlikeden hiponatremi ve yüksek idrar sodyumuyla koyuldu. Di¤er hiponatremi sebepleri ekarte edildikten sonra SIADH en olas› sebebi SLEnin nörolojik
tutulumu olarak düﬂünüldü. Literatürde SIADH ve
SLE birlikteli¤i nadirdir. Bildirilen vakalar aras›nda
pulmonertuberkuloz, HIV enfeksiyonu, subaraknoidkanama saptanm›ﬂ. SLE hastal›k aktivitesi yüksek
hastalarda SIADH bildirilmiﬂ. Antineuronal antikor
varl›¤› ve antiribosomal protein saptanmas› ADH
sal›n›m›n› art›r›r ﬂeklinde yay›nlar mevcut. Olgu ›ﬂ›¤›nda SIADH zemininde hiponatreminin SLEde nörolojik tutulum aç›s›ndan anlaml› olabilece¤i, gelecek çal›ﬂmalarda antiribosomal protein varl›¤› nörolupus-SIADH patogenezine ›ﬂ›k tutabilir.

Serebralangiografi Kr yüksekli¤iyle kontrast verilmemesi gerekti¤inden ertelendi. Bu bulgularla nörolupus kabuledildi. Metilprednisolon 1mg/kg/gün parenteral ve enoxaparin 2x0.4 mg/ml baﬂland› ve
oralwarfarine geçildi. Takiplerinde serum sodyumu
125 mmol/l kadar geriledi. Di¤er elektrolit de¤erleri
normaldi. Eﬂzamanl› serumosmolalitesi düﬂüktü.
(256 mOsm/kg)idrar sodyumu yüksek 46 mmol/l.
Hasta övolemikdi. SIADH tan›s› persiste eden hiponatremi ve kanosmolalitesi ve idrarda yüksek sodyum at›l›m›yla koyuldu. Yak›n elektrolit takibi ve s›v› k›s›tlamas› ile sodyum de¤erleri normale döndü.
Hasta takibimizde ve idame steroid, hidroksiklorokin ve warfarin al›yor. Diyaliz ihtiyac› geliﬂmedi.

TARTIﬁMA
Nöropsikiyatrik sistemik lupuseritematozus
(NPSLE), SLEde ortaya ç›kan nörolojik, psikiyatrik,
davran›ﬂ anormalliklerini ifade eder. Sinir sisteminin difüz veya fokal tutulumu nörolojik kay›pla so-

P 026. Beta Glukan Kullan›m› Sonras› Geliﬂen Hepatit ile Baﬂvuran Sistemik Lupus
Eritematozus Olgusu
1Fulya Coﬂan, 1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Ayﬂe Çefle.
1Kocaeli

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

GEREKÇE

OLGU

Sistemik lupus eritematozus (SLE), deri, böbrek,
karaci¤er, eklem, sinir sistemi tutulumu yapabilen
sistemik otoimmün bir hastal›kt›r. Otoimmün sebepler baﬂl›baﬂ›na hastal›k nedeni olabildi¤i gibi ilaca
ba¤l› lupus olgular› da tan›mlanm›ﬂ olup bugüne kadar çok say›da ilaç bildirilmiﬂtir. Beta glukan, immünomodülatör/immünostimülan etkisi nedeniyle s›kça
ve doktor kontrolü d›ﬂ›nda uygulanan bir ilaçt›r. ‹mmünomodülatör ilaçlar›n otoimmüniteyi tetikleyici
etkileri bildirilmiﬂ olmas›na ra¤men, beta glukan›n
otoimmün bir hastal›¤› tetikledi¤ine dair vaka bildirimi bulunmamaktad›r. Burada beta glukan kullan›m›
sonras› lupus hepatiti ve lupus nefriti ile baﬂvuran
SLE olgusu sunulmuﬂtur.

57 yaﬂ›nda erkek hasta. 8 y›ld›r hipertansiyonu
olan hasta, 14 ay önce akut myokard infarktüsü
sonras›nda koroner by-pass ameliyat› geçirmiﬂ.
Mart 2010’dan sonra hastan›n ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
kuvvetlenmesi amac›yla kendi istekleriyle beta glukan (‹muneks kapsül 50 mg 1x1) kullanmaya baﬂlam›ﬂ. May›s 2010’dan itibaren halsizlik ve kilo kayb›
geliﬂen hasta Temmuz 2010’da doktora baﬂvurdu¤unda yap›lan tetkiklerinde lökosit: 2500, lenfosit:
700, Hgb: 7.8, ALT: 748mg/dl, AST:650 mg/dl tespit edilmesi üzerine poliklini¤imize yönlendirilmiﬂ.
Hastan›n anamnezinde artrit, fotosensitivite, raﬂ,
oral ülser, ateﬂ mevcut de¤ildi. Yap›lan tetkiklerinde 2600 mg/gün proteinürisi saptanan hastan›n
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ANA pozitifli¤i ve yüksek titrede anti-ds DNA pozitifli¤i saptand›. Viral hepatit ve otoimmün hepatit
göstergeleri negatif bulunan hastan›n karaci¤er biyopsisinde; portal bölgelerde minimal yang›sal infiltrasyon, noktasal nekrozlar ve tek tük makroveziküler ya¤lanma alanlar› görüldü. Böbrek biyopsisi;
diffüz proliferatif lupus nefriti ile uyumlu bulundu.
Hastan›n tetkik sürecinde karaci¤er enzim yüksekli¤inin sebat etmesi üzerine 3 gün 1 g metil prednizolon pulse uyguland› ve 60 mg/gün ile tedaviye
devam edildi. Hastan›n karaci¤er enzim düzeyleri 5
gün içinde normale döndü. Proliferatif lupus nefriti
nedeniyle 1 g siklofosfamid pulse tedavisi uygula-

nan hastan›n proteinürisi 1 g/günün alt›na geriledi.
Steroid tedavisi sonras› steroide ba¤l› diabetes mellitus saptanan hastan›n kan ﬂekeri insülin ile kontrol
alt›na al›narak ayl›k siklofosfamid pulse tedavisi ile
izlenmek üzere taburcu edildi.

TARTIﬁMA
Otoimmüniteyi uyarabilecek infeksiyon hastal›klar›, baz› ilaç ve bitkisel ajanlar SLE geliﬂimini tetikleyebilmektedir. Bu nedenle immünomodülatör ilaç
kullan›m› s›ras›nda otoimmünite riski göz önünde
bulundurulmal›d›r.

S‹STEM‹K SKLEROZ
P 027. Sistemik Skleroz Hastal›¤› ile Urotensin-II Geni T21M ve S89N Polimorfizmi
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terilmiﬂtir. Bu profibrotik özellikleri transforming
growth faktör (TGF-‚1) ve RhoA Kinaz üzerinden oluﬂabilece¤i düﬂünülmektedir. Yapt›¤›m›z hayvan deneyi
çal›ﬂmalar›nda hem akci¤er fibrozis hem de pulmoner
hipertansiyon modelinde, UT-II antagonisti olan palosuran ile patolojik ve hemodinamik verilerde düzelmelere yol açt›¤› görülmüﬂtür. Yapt›¤›m›z 55 SSk hastas›
ve 30 kiﬂilik kontrol grubu ile yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada ise; yayg›n fibrozis ile giden SSk hastalar›n›n U-II
düzeylerinin kontrol grubuna göre anlaml› olarak yüksek oldu¤unu ve günümüzde SSk etyopatogenezinde
yeri iyice bilinen endotelin-1 ile yüksek oranda anlaml› korelasyon bulmuﬂtur. Genler ve fenotipik yans›malar› aras›ndaki iliﬂkiyi etkileyen önemli faktörlerden biri genin taﬂ›d›¤› SNP’lerdir (tek nükleotid de¤iﬂimi). Bu
nedenle SSk hastalarda U-II geninin polimorfik yap›la-

G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Sistemik Skleroz (SSk); ciltte ve iç organlarda kollajen doku birikimi, mikrovasküler damar t›kan›kl›¤›, küçük arterlerin tutulumu ile karakterize, etyolojisi tam
olarak bilinmeyen multisistemik bir hastal›kt›r. Etyolojisinde suçlanan baﬂl›ca faktörler aras›nda: genetik,
çevresel, immünolojik ve enfeksiyöz faktörler say›labilir. Patogenezinde göze çarpan ana bozukluklar ise
yayg›n fibrozis, vaskülopati ve immün sistem aktivasyonudur. Ürotensin-II (U-II), vasküler yap›lar üzerinde
potent mitojenik, pro-inflamatuar ve pro-oksidatif özelliklere sahiptir. Son yap›lan baz› çal›ﬂmalarda U-II’nin
fibrozis ile giden hastal›klarda profibrotik özellikleri ile
rol oynad›¤› gösterilmiﬂtir. Bir U-II antagonisti olan SB611812 ile yap›lan bir çal›ﬂmada ise; bu ajan›n miyokardiyal fibrozisi ve kollajen oluﬂumunu önledi¤i gös-

68

RAED DERG‹S‹ (2010/2; 40-175)
r›n›n ortaya konulmas› önemlidir. UT-II geni 5 ekzondan oluﬂmaktad›r. Bu gende birçok intronik SNP tan›mlanmas›na ra¤men 2 tane ekzon bölgesinde ve
amino asit de¤iﬂimine neden olan SNP vard›r. Bunlar
T21M (143A>G) ve S89N (3836T>C)’d›r.

SONUÇLAR
Yap›lan RFLP araﬂt›rmas› sonucunda T21M
SNP’sinde hasta grubu ile kontrol aras›nda istatistiksel aç›dan önemli bir anlaml›l›k bulunmuﬂtur (p<0.
05). UT-II geni üzerindeki di¤er bir SNP olan,
S89N’ninde hasta grubu ile kontrol grubu aras›nda
istatistiksel olarak anlaml›l›k görülmüﬂtür (p<0. 05)
(Tablo 1).
Bu çal›ﬂma sonucunda bulunan SSk hastalar›ndaki UT-II protein seviyesindeki art›ﬂla hastal›¤›n patogenezinde önemli bir rol ald›¤›n› göstermektedir.
UT-II geninin SSk hastalar›ndaki fonksiyonun incelenmesi, hücre kültürü çal›ﬂmalar› ve hayvan deneyleri ile devam edecektir.

METOD
Bu çal›ﬂmada SSk hastas› olan 155 ve 139 kontrol
bireyinden al›nan kandan DNA izolasyonu yap›ld›.
T21M ve S89N bölgelerin her birini hedefleyen primerler kullan›larak PCR yap›ld›. PCR sonucunda elde edilen ürünler her bir SNP’ye uygun restriksiyon
endonükleaz enzimi kullan›larak kesilip agaroz jelde
yürütüldükten sonra bu bölge için polimorfizim ortaya konuldu.

Genotip/ Allel

Kontrol (n=139) n (%)

Hasta(n=155) n (%)

p de¤eri

T/T
T/M
M/M
T
M

17 (12.2)
54 (38.9)
68 (48.9)
88 (31.7)
190 (68.3)

38 (24.5)
60 (38.7)
57 (36.8)
136 (43.9)
174 (56.1)

1.000
0.0422*
0.0036*
1.000
0.0023*
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OR (95% CI)
0.497 (0.252-0.981)
0.375 (0.192-0.734)
0.593 (0.423-0.831)

P 028. Sklerodermal› Hastalarda Anjiyogenez ve Th17 Yola¤› ‹liﬂkisi
1Erkan Aydo¤du, 2Salim Dönmez, 3Gülsüm Emel Pamuk, 2Ömer Nuri Pamuk, 4Necati Çak›r .
1Trakya

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Bilim Dal›,
3Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Hematoloji Bilim Dal›,
4Fatih Sultan E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Bilim Dal›.
2Trakya

grubunda IL-17 düzeyleri RF grubundan düﬂük olmakla birlikte fark anlaml› de¤ildi (p=0. 07).
IL-20 düzeyleri ise SSc’lilerde RF’lilerden ve kontrol grubundan anlaml› yüksekti (p ler <0. 001). RF
ve kontrol grubu IL-20 düzeyleri benzerdi.
SSc de VE-cadherin düzeyleri kontrol grubundan
farks›z bulunurken (p=0.16) RF’ye göre anlaml› artm›ﬂt› (p=0. 009).
Gruplar aras›nda IL-22, IL-23 ve VEGF düzeyleri
aç›s›ndan ise anlaml› bir farkl›l›k gözlenmedi (p ler
>0.05).
SSc lilerde IL-23 düzeyleri VEGF ile negatif (r=0.36, p=0.02), VE-cadherin ile pozitif (r=0.55,
p<0.001) korele idi.
PHT ve pulmoner fibrozu olan SSc lilerle di¤erlerinin biyokimyasal de¤erlerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p ler >0. 05). Anti-sentromer pozitif olgularda VE-cadherin düzeyi negatif
olgulardan anlaml› yüksek bulundu (p=0. 036).

G‹R‹ﬁ
Skleroderma (SSc) anjiyogenez göstergelerinin
nisbeten artt›¤› ama bunlar›n etkilerine karﬂ› direncin
oldu¤u otoimmün bir hastal›kt›r. Çal›ﬂmam›zda
SSc’li hastalarda ve otoimmünite bulgusu olmayan
Raynaud fenomenli (RF) olgularda anjiyogenez göstergeleri ve Th17 yola¤› iliﬂkili sitokinlerin klinik bulgularla iliﬂkisini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Çal›ﬂmaya 40 SSc’li (2E, 38K, yaﬂ ort: 49, 5), 20
RF’li olgu (4E, 16K, yaﬂ ort: 34) ve 20 sa¤l›kl› kontrol
olgusu (1E, 19K, yaﬂ ort: 48, 4) al›nd›. Hastalar›n muayeneleri yap›larak bulgular kaydedildi. Ayr›ca olgular›n klinik verileri, antikorlar›, organ tutulumlar› ve son
laboratuar de¤erleri dosyalar›ndan kaydedildi. Tüm olgulardan kan al›narak ELISA yöntemi ile IL-17A, IL-20,
IL-22, IL-23, VEGF ve cadherin düzeyleri belirlendi.

BULGULAR
SONUÇLAR

SSc’li olgular›m›z›n 31’i (%77. 5) s›n›rl› cilt tutulumlu skleroderma idi. 36 olguda (%90) antinükleer
antikor, 9’unda (%22.5) anti-sentromer, 16’s›nda
(%40) Scl-70 pozitifti. 4 olguda dijital nekroz saptand›. HRCT de 16 olguda (%40) pulmoner fibroz saptan›rken 17 olguda pulmoner arter bas›nc› normalin
üzerindeydi.
SSc grubunda IL-17 düzeyleri sa¤l›kl› kontrol grubuna göre anlaml› düﬂük bulundu (p<0.001). SSc

Çal›ﬂmada SSc’lilerde IL-20 düzeylerinin artm›ﬂ
oldu¤unu saptad›k. IL-17 düzeylerinin ise azalm›ﬂ
oldu¤unu, Th17 yola¤›n›n bask›land›¤›n› gözlemledik. Neoanjiyogenezde endotelyal tüp oluﬂumunu
gösteren bir belirteç olan IL-10 grubu IL-20’nin
SSc’de artm›ﬂ olmas› efektif olmayan anjiyogeneze
cevaben reaktif art›ﬂ› gösteriyor olabilir
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P 029. Sistemik Skleroz-‹nterstisyel Akci¤er Hastal›¤›: FVC/HRCT ne kadar katk› sa¤l›yor?
1Ali Akdo¤an, 1Ismail Do¤an, 1Levent K›l›ç, 1Metin ‹ﬂ›k, 1ﬁule Apraﬂ Bilgen, 1Sedat Kiraz, 1Ihsan Ertenli, 1Meral Çalgüneri.
1Hacettepe

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Ünitesi.

<%80’di, görüntülemesinde 22 (62.8%) hastada ‹AH
vard›. Baﬂlang›çta HRCT’sinde ‹HA bulgusu olan
hastalar›n7(31. 8%)’inde FVC de¤eri düﬂüktü. 6-18
ay sonraki FVC de¤erleri ?%10 düﬂen hasta say›s›
3(8. 6%)’tü. Ortalama izlem süresi 5. 4±3. 1 y›l içerisinde 7(20. 0%)hastada baﬂlang›ç FVC de¤erinde
göre ?%10 düﬂüﬂ görüldü. 3(8. 6%) hastada takiplerinde HRCT’de ‹AH bulgusu ortaya ç›km›ﬂt›, bu hastalar›n hiç birinde FVC de¤erlerinde ?%10 düﬂüﬂ izlenmemiﬂti. HRCT bulgular›nda 4 hastada progresyon 3 hastada gerileme gözlendi. HRCT bulgular›nda progresyon gösteren hastalar›n hiç birinde FVC
de¤erinde ?%10 düﬂüﬂ gözlenmedi. Tan› an›nda FVC
düﬂüklü¤ü olan hasta say›s› HRCT bulgusu olanlarda
daha fazla de¤ildi (p>0. 05). Tüm izlem süresince en
az 1kez FVC de¤eri düﬂük bulunan hasta say›s›
HRCT bulgusu olanlarda fazla de¤ildi (p>0. 05).
HRCT bulgusu olan hasta say›s› diffüz/limitli SSc
hastalar› aras›nda farkl› de¤ildi (p>0. 05). Modifiye
Rodnan deri skoru HRCT bulgusu olan ve olmayan
hasta grubunda farkl› de¤ildi (12. 6±8. 3’e karﬂ› 11.
5±8. 3; p>0. 05).

G‹R‹ﬁ
Sistemik sklerozda(SSc) interstisyel akci¤er hastal›¤›(‹AH) önemli bir mortalite nedenidir. Zorlu vital
kapasite(FVC), yüksek rezolüsyolu akci¤er bilgisayarl› tomografisi(HRCT) ‹AH takibinde s›k kullan›lmaktad›r. Bu Çal›ﬂman›n amac› SSc hastalar›nda ‹AH
tan› ve takibinde FVC ve HRCT sonuçlar›n›n uyumunun belirlenmesidir.

METOD
Çal›ﬂmaya 01. 01. 2000 sonras› tan› alm›ﬂ, HÜTF
Romatoloji bölümüne baﬂvuru öncesi yüksek doz
steroid(?30 mg/gün steroid) veya immünsüpresif tedavi kullanmam›ﬂ hastalar dahil edildi. Hastalar›n
dosyalar› retrospektif olarak taranarak takiplerinde
FVC ve HRCT sonuçlar› kaydedildi. HRCT’de ‹AH
bulgular› varl›¤›, SSc-‹AH olarak kabul edildi. Düﬂük
FVC beklenen de¤erin %80’in alt›nda olmas› kabul
edildi. HRCT bulgular›nda art›ﬂ, FVC’de ?%10 düﬂüﬂ
olan hastalar kaydedildi.

SONUÇLAR
90 SSc hasta dosyas› tarand›. 28 hasta 2000 y›l›
öncesi tan› alm›ﬂ, 20 hasta baﬂvuru öncesinde tedavi alm›ﬂt›. 7 hastan›n verileri de¤erlendirme için yetersizdi. 35 hasta dosyas› incelendi. Hastalar›n
%34’ü diffüz-SSc tan›s› ile izleniyordu. ‹lk de¤erlendirmelerinde 10 (%28.6) hastada FVC de¤eri

TARTIﬁMA
HRCT ve FVC SSc hastalar›nda ‹AH tan› ve takibinde yayg›n olarak kullan›lmakla birlikte halen tedavi karar›n›n belirlenmesinde ek parametrelere ihtiyaç vard›r.
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P 030. .Sistemik Skleroziste Kognitif Bozukluk
3Neslihan Yilmaz, 3Aynur Mollahasanoglu, 3Meryem Can, 3Müge Koçak, 3Neﬂe Tuncer, 3Nevsun Inanç, 3ﬁule Yavuz.
1Marmara
2Marmara

Universitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
Universitesi T›p Fakültesi Nöroloji Bilim Dal›.

laml› farkl›l›k oldu¤u gözlendi. (p<0. 005). WKET
toplam kategori say›s› (sa¤l›kl› ile SSc ve RA ile SSc,
p<0. 0001), WKET perseverativ tepki say›s› (Sa¤l›kl›
ile SSc, p<0. 0001; RA ile SSc, p=0. 005), WKET perseverativ hata yüzdesi (Sa¤l›kl› ile SSc, p<0. 0001;
RA ile SSc, p=0. 003), WKET kavramsal düzey tepki
yüzdesi (Sa¤l›kl› ile SSc, p<0. 0001; RA ile SSc, p= 0.
001) and CSÖT perseverasyon (Sa¤l›kl› ile SSc, p<0.
0001; RA ile SSc, p=0. 001) test skorlar›n›n SSc hastalar›nda, hem RA hem de sa¤l›kl› control grubuna
göre belirgin düzeyde bozuk oldu¤u görüldü. (tablo
1)Di¤er taraftan, WBS, Stroop testi, SAT, ve CSÖT
test skorlar›n›n, hem SSc hem de RA hastalar›nda
sa¤l›kl› gönüllülere göre bozuk oldu¤u saptand›.
(p<0. 005)

AMAÇ
Sistemik sklerozis (SSc), mikrovasküler hasar ve
doku fibrozisi ile karakterize bir ba¤ dokusu hastal›¤›d›r. Sinir sistemi tutulumu tipik olmamas›na ra¤men, baz› çal›ﬂmalarda serebral hipoperfüzyon varl›¤› ortaya konulmuﬂtur. Çal›ﬂmam›zda, nörolojik tutulumu olmayan SSc hastalar›nda kognitif fonksiyonlar› de¤erlendirmeyi hedefledik.

METOD
Çal›ﬂmaya, 31 skleroderma hastas› (27 limited
SSc, 4 diffuz SSc) dahil edildi. Yaﬂ ve cinsiyeti uyumlu 15 romatoid artrit (RA) hastas› ve 20 sa¤l›kl› gönüllü kontrol grubu olarak seçildi. Kognitif fonksiyonlar› de¤erlendirmek üzere 6 farkl› nöropsikolojik test
uyguland›.

TARTIﬁMA

SONUÇLAR

Çal›ﬂmam›z, SSc hastalar›nda kognitif bozuklu¤u
ve olas› frontal lob disfonksiyonunu ortaya koyan ilk
geniﬂ çapl› çal›ﬂmad›r. Sonuç olarak, Wisconsin kart
eﬂleﬂtirme testi SSc hastalar›nda kognitif disfonksiyonu saptamada bir tan› arac› olarak kullan›labilir.

Tüm gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, 6 nöropsikolojik
testin 5’inde (Wechsler bellek skalas› (WBS), Wisconsin kart eﬂleﬂtirme testi (WKET), Stroop renk-kelime kar›ﬂma testi, Sözel ak›c›l›k testi (SAT), California sözel ö¤renme testi(CSÖT)) gruplar aras›nda an-

Tablo 1. SSc, RA hastalar› ve sa¤l›kl› gönüllülerde nöropsikolojik test sonuçlar›
(Kruskal Wallis test p<0.0001, Post hoc analiz; ? SSc ye karﬂ›n RA ve sa¤l›kl› p<0. 005)

WKET toplam kategori say›s›
WKET perseverativ tepki say›s›
WKET perseverativ hata yüzdesi (%)
WKET kavramsal düzey tepki yüzdesi (%)
CSÖT perseverasyon

Sa¤l›kl›
6 ± 0. 0
14. 6 ± 7. 8
13. 1 ± 4. 5
73. 5 ±6. 5
1. 7 ± 1. 7
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RA
5. 6 ± 0, 7
21. 7 ± 12. 2
16. 3 ± 6. 6
66. 9 ± 13. 5
2. 2 ±1. 3

SSc
3. 9 ± 1. 2 ?
36. 5 ± 17. 5 ?
25. 0 ± 10. 2 ?
47, 4 ± 16. 6 ?
4. 58 ±2. 4 ?
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P 031. Sistemik Skleroz Hastalar›nda Tedavinin Antioksidan Dengeye Katk›s›
1Yilmaz Aslan, 1Ahmet Mesut Onat, 1Yavuz Pehlivan, 1Bünyamin K›sac›k, 1Ibrahim Türkbeyler, 2Seyithan Taysi.
1Gaziantep
2Gaziantep

Üniversitesi ﬁahinbey Hastanesi Romatoloji Bd,
Üniversitesi ﬁahinbey Hastanesi Biyokimya Ad.

Sistemik skleroz (SSk) deri ve iç organlarda fibrozise neden olan kronik otoimmün bir hastal›kt›r.
Patogenezinde oksidatif stresin önemli rol oynad›¤› düﬂünülmekte olup antioksidan tedavi yöntemleri geliﬂtirmek için birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. G›dasal antioksidanlar, vazodilatatör tedaviler ve
ksantin oksidaz inhibisyonu gibi yöntemler denenmiﬂ, fakat etkisiz olduklar› ya da sonuçlar›n›n çeliﬂkili oldu¤u görülmüﬂtür. Literatürde daha önce
immünsupresiflerin SSk’l› hastalarda oksidatif stres
ve hastal›k aktivitesi üzerine olan etkisini de¤erlendiren herhangi bir çal›ﬂma yoktur. Çal›ﬂmam›zda, tedavisinde siklofosfamid kullan›lan hastalar›n
tedavi öncesi ve sonras›nda total oksidan seviyesi
(TOS), total antioksidan seviyesi (TAS) ile oksidatif
stres indeksi (OS‹) düzeylerinin ölçülmesi planland›. Oksidatif stresin hastal›k patogenezindeki rolü,
hastal›k aktivitesi ile iliﬂkisi ve immünsupresif tedavinin oksidatif strese etkisinin de¤erlendirilmesi
amaçland›.

Çal›ﬂmaya daha önce tedavi almam›ﬂ veya tedavisine ara vermiﬂ 22’si kad›n, 4’ü erkek 26 SSk’l› hasta al›nd›. Hastalar›n 15’i diffüz, 11’i limitli tipte idi.
Kontrol grubunda ise 26 kad›n gönüllü vard›. 14 hastaya oral, 12 hastaya intravenöz siklofosfamid tedavisi uyguland›. Kullan›lan kortikosteroid dozu 10 mg
ve üzerinde olan hastalar çal›ﬂmaya dahil edilmedi.
Tedavi öncesi TOS ve OS‹ de¤erleri kontrol grubuna
göre oldukça yüksek saptand› (s›ras›yla p=0. 001,
p=0. 005). Tedavi sonras› TOS, OS‹ ve valentini aktivite skorlar›nda anlaml› derecede düﬂüﬂ görüldü (s›ras›yla p=0. 001, p=0. 004, p=0. 007). Sonuç olarak
immunsüpresif tedavi sonras› TOS ve OS‹ de¤erlerinin anlaml› olarak düﬂmesi siklofosfamidin erken dönemde artm›ﬂ oksidan ürünlerinin hücre ve doku
üzerndeki etkilerini azaltarak faydal› olabilece¤ini
düﬂündürmektedir. Ayr›ca valentini hastal›k aktivite
skorunun da TOS ve OS‹ ile paralel düﬂmesi nedeniyle TOS ve OS‹’nin hastal›kta aktivite belirteci olarak kullan›labilece¤i düﬂünülebilir.
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P 032. Ankilozan Spondilitte Endotel Disfonksiyon Belirteçleri
1Ali Taylan, 2‹smail Sar›, 7Didem Kozac›, 5Yaﬂar Y›ld›z, 6Safak Bilge, 3Is›l Çoker, 4ﬁerg›r Maltaﬂ, 7N Günay, 8Nurullah Akkoç .
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4Tepecik E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Iç Hastal›klar› Servisi,
5Bozyaka E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Iç Hastal›klar› Servisi,
6Tepecik E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Servisi,
7Adnan Menderes Ünv T›p Fak Biyokimya Bölümü,
89 Eylül Ünv T›p Fak Romatoloji Servisi.
2Bozyaka

2- Yaﬂ, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VK‹), bel çevresi, serum glukoz ve lipid parametreleri gruplar
aras›nda benzerdi (p>0. 05), buna karﬂ›n hsCRP
ve ESH, IL-6, Urotensin, thrombomodulin, VWF
AS’de anlaml› olarak yüksek bulundu (p<0. 05).
CD 146, TAT seviyeleri gruplar aras›nda istatistiksel olarak farkl› bulunmad›(Tablo-1).
3- Aktif ve inaktif AS hastalar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda çal›ﬂ›lan bütün parametrelerin gruplar aras›nda de¤iﬂiklik göstermedi¤i gözlendi.
4- Korelasyon analizinde hastal›k süresi, hastal›k aktivite indeksleri (BASFI, BASDAI, BASMI) ve CRP
seviyesi, urotensin, IL6, CD146, TAT, thrombomodulin, VWF ile korelasyon göstermedi (p>0.
05).

GEREKÇE
Ankilozan spondilitte (AS) bilinen risk faktörleri
d›ﬂland›¤›nda aterosiklerozun geliﬂiminde önemli birinci basamak olan endotel disfonksiyonu gösterilmiﬂtir. Serolojik ve sonografik çal›ﬂmalar endotelyal
disfonksiyonu göstermiﬂ olas›na ra¤men etiopatogenez halen ayd›nlat›lmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ankilozan spondilitte daha önce çal›ﬂ›lmam›ﬂ endotel fonksiyonunu gösteren yeni belirteçler, hastal›k aktivitesi
ve tedavilerle birlikte de¤erlendirilmiﬂtir.

YÖNTEM
Herhangi bir kardiyovasküler (KV) risk faktörü bulunmayan 56 AS ve 27 sa¤l›kl› kontrol çal›ﬂmaya
al›nd›. Urotensin II, CD146, thrombomodulin, TAT,
VWF, IL-6, hs-CRP, ESH, glukoz, lipid profili ölçüldü. Hastal›k aktivite, fonksiyon ve metroloji indeksleri (BASDA‹, BASF‹ ve BASM‹) de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›zda KV risk faktörü bulunmayan AS
hastalar›nda endotel disfonksiyonunu gösterdi¤ini
düﬂündü¤ümüz koagulasyon ve inflammatuar parametrelerden hsCRP, IL-6, thrombomodulin, VWF ve
urotensin seviyesinde art›ﬂ, CD146, TAT seviyelerinde ise kontrollerden anlaml› bir fark bulunamam›ﬂt›r.
Hastal›k aktivitesi ve anti TNF· tedaviler çal›ﬂ›lan paremetrelerde fark yaratmam›ﬂt›r.

BULGULAR
1- 57 AS (37, 5 [16-55] y›l, 44E/12K) ve 27 sa¤l›kl›
kontrol (36 [26-53] y›l, 19E/8K) çal›ﬂmaya al›nd›.
AS hastalar›n›n hastal›k süresi 10 (1-32) y›ld›, 35
hasta konvansiyonel tedavi ve 21 hasta anti-TNF
kullanmaktayd› (11 infliksimab, 8 etanersept, 2
adalimumab). Biyolojik kullan›m süresi 24 (2-96)
ayd›. 28 AS hastas›n›n BASDA‹ de¤eri?4 olup aktif hastal›k olarak kategorize edildi.
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AS hastas› (n=56)

kontrol (n=27)

P

Yaﬂ (y›l)

36.6±9.4

36.7±7.3

0.98

Cinsiyet (E/K)

44/12

19/8

0.4

BMI (kg/m2)

24.9±3.8

26±3.1

0.2

Bel çevresi (cm)

85.7±10.8

86.3±9.3

0.8

Ortalama kan bas›nc› (mmHg)

86.1±9.1

86±8.7

0.9

CRP

18. 6±2.4

1.6±1.4

<0.001

IL-6

4.15±4.74

1.95±0.9

<0.001

Açl›k glikoz(mg/dL)

92±8. 5

88. 6±8.3

0.12

Total Kolesterol (mg/dL)

174±31

187.3±35.8

0.09

HDL Kolesterol (mg/dL)

45.7±10.4

49.6±11.8

0.14

LDL Kolesterol (mg/dL)

109±28

112±26.2

0.58

Trigliserit (mg/dL)

96±47

103±44

0.56

vWf (UI/dL)

98.8±22.4

80. 9±16.9

<0.001

TAT (ng/mL)

4±4.23

3.16±2.79

0.36

Thrombomodulin (ng/mL)

4.11±1.58

3.42±0.66

0.03

Urotensin (ng/mL)

3.17±4.79

1.41±1.46

0.02

CD146 (ng/mL)

1075±727

982±561

0.55

P 033. ‹nflamatuvar Bel A¤r›s›n›n De¤erlendirilmesinde Yüz Yüze ve Telefonla Görüﬂme
Yöntemlerinin Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
1Dilek Solmaz, 1Servet Akar, 1Özgül Gündüz, 1Vedat Gerdan, 1Gercek Can, 1Merih Birlik, 2Yeﬂim Akkoç, 1Fatoﬂ Önen,
1Nurullah Akkoç .
1Dokuz
2Ege

Eylül Üniversitesi Hastanesi Iç Hastal›klar› Abd, Romatoloji Bd,
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Abd.

dur. ‹BA için geliﬂtirilmiﬂ tan›mlama kriterleri mevcuttur. Biz de bu çal›ﬂmada mevcut ‹BA tan› kriterlerinin perfromans›n› telefon ve yüz yüze görüﬂme
yöntemleri ile karﬂ›laﬂt›rarak toplum taramalar›nda
kullan›labilirli¤ini araﬂt›rmay› amaçlad›k.

AMAÇ
Toplum kökenli epidemiyolojik çal›ﬂmalarda telefon anketleri 1970’lerden beri giderek yayg›nlaﬂan
bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Yüz yüze görüﬂme ile
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda telefon anketleri daha ucuz, daha
az yorucu ve pratiktir; ayr›ca yan›t verme oran›n›n
daha yüksek ya da benzer düzeylerde bulunmuﬂtur.
Romatoloji alan›nda da telefon anketlerine dayanan
çal›ﬂmalar vard›r. ‹nflamatuvar bel a¤r›s›n›n(‹BA)
spondiloartritlerin(SpA) en karakteristik semptomu-

METOD
Çal›ﬂmaya bir üniverise hastanesinde romatoloji
klini¤inde takip edilen 172 aksiyel SpA’l›[114 AS(76
Erkek, ortalama yaﬂ: 46, 9±13, 8; 58 MR sakroiliit-

75

Calin kriterlerindeydi. Semptom süresi 10 y›l›n alt›ndaki hastalar al›nd›¤›nda, bütün kriterler için kappa
de¤erleri daha yüksek saptand›. Calin kriterleri için
bu de¤er 0, 80'e kadar yükseldi. Kriter setlerini oluﬂturan komponentlere tek tek bak›ld›¤›nda, Calin kriterleri için en yüksek duyarl›l›k '40 yaﬂ öncesi bel a¤r›s›n›n baﬂlamas›'(yüz yüze görüﬂmede %93, telefon
ile görüﬂmede %93); Berlin kriterleri için en yüksek
duyarl›l›k 'dinlenmeyle düzelmeme egzersizle düzelme'(yüz yüze görüﬂmede: %80, telefon ile görüﬂmede %79) sahip olarak bulundu. E¤itim süresi artt›kça kriter setlerinin duyarl›l›klar›nda de¤iﬂiklik olmaks›z›n, özgünlükleri daha yüksek bulundu. Calin
kriterleri için e¤itim süresi 8 y›l ve alt›nda olan grupta özgünlük %41 iken, 9 y›l ve üzeri olan grupta özgünlük %84 bulundu.

li(15 erkek, ortalama yaﬂ: 41, 5±12, 0)]ve 25 mekanik bel a¤r›s›(12 erkek, ortalama yaﬂ: 41, 5±13, 3) ile
baﬂvurmuﬂ olan hasta al›nd›. Standart bir form kullan›larak ayn› uzman taraf›ndan hem yüzyüze ve hem
telefon görüﬂmesiyle ‹BA sorguland›. Telefon görüﬂmesi yap›l›rken hastan›n kimli¤i ve tan›s› bilinmiyordu. Anket sonuçlar›yla Calin, Berlin, ASAS kriterlerine göre ‹BA karar› verildi. Aksiyal SpA tan›s› olan
hastalardaki bel a¤r›s› ‹BA için alt›n standart kabul
edilerek kriter setlerinin duyarl›l›k ve özgünlü¤ü görüﬂme ﬂekline göre hesapland›. Elde edilen veriler
aras›ndaki uyum kappa testi ile de de¤erlendirildi.
Ayr›ca her bir kriteri oluﬂturan komponentler için,
semptom baﬂlang›ç süresine göre(10 y›ldan uzun ya
da k›sa süreli) ve e¤itim süresine göre(8 y›ldan uzun
veya k›sa)ayr› ayr› sensitivite ve spesivite hesapland›.

SONUÇ

TARTIﬁMA

Çal›ﬂmaya 197 hasta al›nd›. Farkl› kriter tak›mlar›
için hesaplanan duyarl›l›k ve özgünlük de¤erleri yüz
yüze ve telefonla görüﬂme için oldukça benzer bulundu(Tablo 1). Kappa de¤erlerine bak›ld›¤›nda her
iki anket yöntemi aras›ndaki en iyi uyumun 0. 60 ile

‹BA için mevcut kriter tak›mlar›n›n performans›n›n telefon ile ve yüzyüze yap›lan anketlerde benzer
bulunmas› telefonla görüﬂme yönteminin toplum taramalar›nda kullan›labilece¤ini düﬂündürmektedir.

1 Yüzyüze görüﬂme, 2Telefon ile

Calin
Yüz yüze
görüﬂme (+)

Berlin

Yüz yüze
görüﬂme (-)

Yüz yüze
görüﬂme (+)

ASAS

Yüz yüze
görüﬂme (-)

Yüz yüze
görüﬂme (+)

Yüz yüze
görüﬂme (-)

Telefon ile görüﬂme (+)

142

9

97

37

100

25

Telefon ile görüﬂme (-)

17

29

20

43

24

48

Duyarl›l›k(%)

871/822

661/742

691/702

Özgünlük(%)

641/642

921/762

841/882
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P 034. ‹nflamatuvar Bel A¤r›s›n›n De¤erlendirilmesi ‹çin ASAS Taraf›ndan Geliﬂtirilen Yeni Kriterlerin Preradyografik ve Radyografik Evredeki Aksiyel Spondiloartritli Has talardaki Performans›n›n Mevcut Kriterler ‹le Karﬂ›laﬂt›t›lmas›
1Dilek Solmaz, 1Servet Akar, 1Özgül Soysal, 1Yeﬂim Akkoç, 1Gerçek Can, 1Vedat Gerdan, 1Merih Birlik, 1Fatoﬂ Önen,
1Nurullah Akkoç .
1Dokuz
2Ege

Eylül Üniversitesi Iç Hastal›klar› Abd, Romatoloji Bd,
Üniversitesi T›p Fakultesi Hastanesi Fizik Tedavi Ve Rehabilatasyon Abd.

rosit sedimantasyon h›z› (ESH) ve C- reaktif protein
(CRP) düzeyleri hastalar›n kay›tlar›ndan elde edildi.

GEREKÇE
Aksiyel spondiloartritin (aSpA) en önemli klinik
özelli¤i olan inflamatuvar bel a¤r›s› (‹BA) ankilozan
spondilit (AS) de dahil olmak üzere SpA’li hastalar›n
erken tan›s›nda kritik önem taﬂ›maktad›r. Bu nedenle
yak›n zamanda Uluslararas› Spondiloartrit De¤erlendirme Cemiyeti [Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS)] taraf›ndan ‹BA'n› mevcut
kriterlere göre daha iyi tan›mlamak için yeni bir kriter
seti geliﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada yeni ASAS kriterlerinin, aSpA'li hastalarda performans›n› araﬂt›rd›k ve ayn› zamanda Calin ve Berlin kriterleri ile karﬂ›laﬂt›rd›k.

SONUÇLAR
AS grubundaki erkek hasta oran›(%66), MR pozitif
(%31, 4) ve MBA gruplar›ndan (%36, 4) anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (p<0, 001). Ortalama BASDAI ve
BASFI skorlar› AS grubunda 3, 4±2, 2 ve 2, 7±2, 6
iken MR pozitif grupta 4, 8±2, 6 ve 3, 1±2, 4 idi (p de¤erleri s›ras›yla; p<0, 001 ve p=0, 412). HLA-B27 pozitifli¤i, AS grubunda %72, MR pozitif grupta %36
hastada saptand›. AS grubu ile MR pozitif grup aras›nda CRP düzeylerinde (s›ras›yla 13±14, 5 vs 8, 2±14, 2
p=0, 025) farkl›l›k var iken ESH de¤erleri (27 ±14 vs
23 ± 21 p=0, 148) benzer idi. ‹nflamatuvar bel a¤r›s›n› MBA’dan ay›rmada en iyi duyarl›l›¤› Calin (%92),
en iyi özgünlü¤ü Berlin kriterleri (%84) gösterdi. Calin
kriter setindeki sabah tutuklu¤u ile ilgili kritere süresi
30 dakikadan uzun olma ﬂart› getirilirse duyarl›l›kta
bir miktar düﬂmeye karﬂ›n (%84, 5), özgünlükte
%75'e kadar yükselme gözlendi. Farkl› kriter setlerinin preradyografik ve radyografik evredeki hasta gruplar›ndaki performans› aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya klinik ve radyolojik bulgular› ile aSpA
tan›l› toplam 214 hasta (117 erkek [54, 7%]; ortalama yaﬂ 42, 6±12, 2) al›nd›. Kontrol grubu olarak tedavi eden hekime göre kronik (> 3 ay) mekanik bel
a¤r›s› (MBA) olan 44 hasta (16 erkek [%36, 4]; ortalama yaﬂ 43, 6 ±11, 6) kullan›ld›. Hastalar›n 144’ünde (95 erkek [%66]; ortalama yaﬂ 42, 3 ±11, 9) modifiye New York kriterlerine göre radyografik sakroiliit (AS grubu) vard›; geri kalan radyografik sakroiliit
olmayan 70 hastada (22 erkek [%31, 4]; ortalama
yaﬂ 43, 1±12, 7) ASAS tan›mlamas›na göre MR’da
aktif sakroiliit (MR pozitif grup) saptanm›ﬂt›. Hastalarla, ‹BA'y› sorgulamak için, yap›land›r›lm›ﬂ bir anket kullan›larak yüz yüze görüﬂme yap›ld›. BASDAI,
ve BASFI skorlar› hesapland›. HLA B27 durumu, erit-

SONUÇ
‹BA için yeni geliﬂtirilen ASAS kriterleri, romatoloji kliniklerinde takip edilen hastalarda, ‹BA'n› kronik mekanik bel a¤r›s›ndan ay›rmada, mevcut kriter
setlerinden daha iyi bir performansa sahip gözükmemektedir.

* Calin 30: Sabah tutuklu¤u > 30 dakika al›nd›¤›nda Calin kriteri

Calin
AS
Duyarl›l›k (%)
Özgünlük (%)
+LR (%)
-LR(%)
Odds Ratio

95, 1
50, 0
1, 9
0, 09
19, 5

MRI
pozitif
88, 5
50, 0
1, 7
0, 2
7, 7

AS

Calin 30*
MRI
pozitif

88, 0
75, 0
3, 5
0, 1
24

75, 7
75, 0
3, 0
0, 2
9, 3
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Berlin
AS
74, 3
84, 0
4, 6
0, 3
15, 2

ASAS

MRI
pozitif
78, 5
84, 0
4, 9
0, 2
19, 3

AS
77, 0
72, 7
2, 8
0, 3
8, 9

MRI
pozitif
72, 8
72, 7
2, 6
0, 3
7, 1

P 035. Çukurova Bölgesindeki Türk Toplumunda Modifiye Schober Testinin Geçerlili¤inin De¤erlendirilmesi
1Yusuf Sirin, 1Hüseyin T.e. Özer, 1Yaﬂar Sertdem›r.
1Çukurova

Un›v. T›p Fak.

safesi (OD) 3.42 ± 5.8 cm, kontrol grubunda ise parmak-yer mesafesi 6.11 ± 7.9 cm, oksiput duvar mesafesi 0 cm olarak ölçüldü.
Modifiye Schober testi ile alt›n standart olan inklinometre ve PY, OD, BASFI de¤erleri aras›nda anlaml› korelasyon saptand› (Tablo 1, ﬂekil 1).

GEREKÇE
Ankilozan Spondilit (AS) tan›s›nda spinal mobiliteyi de¤erlendirmek için en s›k kullan›lan test Schober testidir. Bu çal›ﬂmada Çukurova bölgesindeki
Türk toplumunda Modifiye Schober testinin geçerlili¤i, boy ve yaﬂtan etkilenip etkilenmedi¤i araﬂt›r›ld›.

SONUÇ

YÖNTEM

Modifiye Schober’in, Çukurova bölgesinde, Türk
toplumunda AS tan›s›nda geçerli bir yöntem oldu¤u,
yaﬂ ve boy farkl›l›klar›ndan anlaml› derecede etkilenmedi¤i görüldü.

1984 Modifiye New York Kriterleri’ne göre AS tan›s› alm›ﬂ 65 AS hastas› ile daha önce geçirilmiﬂ veya herhangi bir inflamatuvar, mekanik veya travmatik bel problemi olmayan 159 sa¤l›kl› kat›l›mc›da
modifiye Schober testi ölçüldü. AS hastalar›n›n sakroiliak spot grafileri çekildi. BASDAI, BASFI skorlar›
hesapland›. Spinal mobilite ölçümleri ile alt›n standart olan inklinometre iliﬂkisine bak›ld›.

BULGULAR
AS’li hastalar›n (32E, 27 K) yaﬂ ortalamalar›
41±12. 3, hastal›k süresi ortalamalar› 93.71 ± 93 ay
olarak bulundu. AS hastalar›nda Schober de¤eri ortalamas› 3.41 ± 2.36 cm ölçülürken, kontrol grubunda
7.28 ± 1.3 cm olarak bulundu. Maksimal lomber
fleksiyonla yap›lan bel aç›kl›¤›n›n AS hastalar›nda
69.45 ± 20.1°, kontrol grubunda ise 88. 73 ± 11.55°
oldu¤u görüldü. AS hastalar›nda ortalama parmakyer mesafesi (PY) 18.7 ± 16.8 cm, oksiput-duvar me-

YAﬁ
SCHOBER

BOY

SCHOBER

BASDAI

BASFI

ODM1

PYM2

r

-,154*

,144*

-,030

,495

,527

,631

p

, 021

,032

,822

,000

,000

,000

n

224

224

59

59

224

224

‹NKL‹NOMETRE r

-,024

-,095

,514

-,162

,565

,460

,811

p

,724

,157

,000

,221

,000

,000

,000

n

224

224

224

59
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224
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P 036 . Ankilozan Spondilitli Hastalarda Metabolik Sendrom S›kl›¤›

1Mustafa Özmen, 2Utku Oflazo¤lu, 2Esin Oktay Çevik, 1Emine Figen Tarhan .

1Izmir Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Poliklini¤i,
2Izmir Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi 2. Iç Hastal›klar› Klini¤i.

ATP III) kriterleri kullan›ld›. Hastal›k aktivitesini de¤erlendirmek için BASDAI, fonksiyonel durumu de¤erlendirmek için BASFI ve fiziksel durumu de¤erlendirmek için BASMI kullan›ld›.

G‹R‹ﬁ VE AMAÇ
Metabolik sendrom (MetS), çok boyutlu bir kardiyovasküler hastal›k (KVH) risk faktörü olarak kabul edilmekte ve bireysel komponentlerinin ötesinde ilave bir risk art›ﬂ›n› ortaya koyabilmektedir. Bu
çal›ﬂmada ankilozan spondilit (AS) hastalar›nda
MetS s›kl›¤›n› tespit etmek amaçlanm›ﬂt›r.

BULGULAR
AS hastalar›n›n 31’i anti tümör nekroz faktör (anti-TNF) tedavi, 30’u konvansiyonel tedavi al›yordu.
AS hastalar›n›n 17’si aktif (BASDAI>4), 44’ü remisyondayd›. AS hastalar›n›n 8’inde (%13.1), kontrol
grubunun 6’s›nda (%30) MetS tespit edildi
(p=0.083). Anti TNF tedavi alanlar›n 5’inde (%16.7),
almayanlar›n 3’ünde (%9.7) MetS vard› (p=0,419).
Hastal›¤› aktif olanlar›n 3’ünde (%17.6), olmayanlar›n 5’inde (%11.4) MetS tespit edildi (p=0.515).

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya modifiye 1984 New York kriterlerini
karﬂ›layan 61 AS’li hasta (52 erkek, 9 kad›n, ortalama yaﬂ; 36 ± 9 y›l, ortalama hastal›k süresi; 96 ± 83
ay) ve bilinen romatolojik hastal›¤› olmayan yaﬂ ve
cinsiyet uyumlu 20 birey (15 erkek, 5 kad›n, ortalama yaﬂ; 36 ± 8 y›l) al›nd›. Kat›l›mc›lar›n bel çevresi,
kan bas›nc›, açl›k kan glukozu, LDL, HDL, trigliserit
ve C reaktif protein (CRP) düzeyleri ve eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) ölçüldü. Metabolik sendromun tespiti için Ulusal Kolesterol E¤itim Program›
Eriﬂkin Tedavi Paneli III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III; NCEP

SONUÇ
Bu çal›ﬂmada AS hastalar›nda NCEP-ATP III kriterlerine göre MetS s›kl›¤›nda art›ﬂ olmad›¤›,
MetS s›kl›¤› ile anti-TNF tedavi ve hastal›k aktivitesi
aras›nda iliﬂkili olmad›¤› bulunmuﬂtur. Bu bulgular›
do¤rulamak için ileri çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

P 037 . Dizde Efüzyonla Baﬂvuran Spondiloartrit Hastalar›nda Ultrasonografi ve Manyetik
Rezosans ‹ncelemelerinin Entezit Görüntülemesi Aç›s›ndan Karﬂ›laﬂt›r›lmas›
1Sibel Zehra Ayd›n, 1Richard Wakefield, 1Ai Lyn Tan, 1Richard Hodsgon, 1Andrew Grainger, 1Paul Emery, 1Dennis Mcgonagle.
1Section

Of Musculoskeletal Diseases, The Leeds ‹nstitute Of Molecular Medicine. University Of Leeds, Uk.

si (quadriseps, patellar tendon orijin ve sonlan›m›,
medial ve lateral kollateral ligaman orijin ve sonlan›m›, semimembranozus tendonu) klinik olarak de¤erlendirildi. Ayn› diz hem US hem de MRI ile görüntülendi. Tendon ve ligamanlar›n entezislerindeki inflamasyona iﬂaret eden yap›sal de¤iﬂiklikler skorland›
ve lezyon düzeyinde karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›.

AMAÇ
Hem ultrasonografi (US) hem de manyetik rezosans incelemeleri (MRI) entezis görüntülemesinde
geçerli görüntüleme modaliteleridir. Bu çal›ﬂman›n
amac› iki yöntemin dizde efüzyonla baﬂvuran spondiliartit hastalar›nda entezit görüntülemesindeki etkinli¤ini karﬂ›laﬂt›rmakt›r.

SONUÇLAR

METOT

Klinik olarak 21 hastan›n 18’inde, 61/168 entezis
bölgesinde entezit mevcuttu. US incelemelerinde kli-

Dizde efüzyonu olan 21 SpA hastas› çal›ﬂmaya
dahil edildi. En fazla tutulan dizdeki 8 entezis bölge79

nik olarak entezit saptanan bölgelerde daha çok hipoekojenisite (%16 vs 4, p=0.007) ve kal›nlaﬂma
(%16 vs 6, p=0.03) oldu¤u görüldü. MRI bulgular›
içinde sadece çevreleyen dokularda artm›ﬂ sinyal
varl›¤› klinik entezit varl›¤›nda daha s›kt› (% 41 vs
%20; p=0.01). MRI ile entezis içinde saptanan de¤iﬂiklikler fizik muayene ile iliﬂkisiz bulundu. ‹ki görüntüleme yöntemindeki farkl› bulgular›n birbiri ile
pozitif uyumu zay›f (10-26%) ve kappa de¤erleri düﬂük (0.06-0.18) idi. MRI ve US skorlar› aras›nda korelasyon gözlenmedi (rÇ= 0.059).

TARTIﬁMA
Hem US hem de MRI bulgular›n›n bir k›sm› klinik
bulgular ile iliﬂki gösterse de lezyonlar aras›nda belirgin uyumsuzluk ve her iki görüntüleme yöntemi
aras›nda diskorelasyon vard›r. Bunun sebebi her iki
görüntüleme yönteminin farkl› de¤iﬂikleri ölçüyor olmas›; US’un entezis içindeki de¤iﬂiklikleri, oysa
MRI’›n entezis etraf›ndaki yumuﬂak doku de¤iﬂikliklerini göstermede daha baﬂar›l› olmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.

P 038 . Aksiyal SpA’da ASDAS ile Hastal›k Aktivitesi De¤erlendirmesi MRI ile
Görüntülenen Sakroiliak ‹nflamasyonu Predikte Etmemektedir
1Sibel Zehra Ayd›n, 2Alex Bennett, 1Dennis Mcgonagle, 1Paul Emery, 1Helena Marzo-ortega .
1Section
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mi ile evre 3) ve total MRI skorlar› (8 kadrandaki tutulumun toplam›) ile karﬂ›laﬂt›rarak analiz yap›ld›.

AMAÇ
ASDAS (Ankylosing spondylitis disease activity
score) ankilozan spondilitte (AS) hastal›k aktivitesini de¤erlendirmek üzere geliﬂtirilmiﬂ yeni bir kompozit indekstir. Bel a¤r›s›, sabah tutuklu¤u, hastan›n
global hastal›k aktivite de¤erlendirmesi, periferik
eklem tutulumu ve CRP’nin içinde yer ald›¤› a¤›rl›kl› bir formülle hesaplan›r. Bu çal›ﬂmada ASDAS’›n
MRI ile dokümente edilen sakroiliak eklem (SIE) inflamasyonunu göstermedeki baﬂar›s›n› test etmeyi
hedefledik.

SONUÇLAR
Tüm hastalar ASDAS’a göre aktif hastal›¤a sahipti
(skor >1. 3) (tablo 1). Hafif aktivite %13, orta aktivite
% 39 ve a¤›r aktivite % 48 hastada gözlendi. ASDAS’a göre farkl› hastal›k aktiviteleri ile MRI bulgular› aras›nda, ileri MRI tutulumu da dahil, ba¤lant› saptanmad›. Benzer ﬂekilde ASDAS de¤erleri MRI ile
sakroiliiti olan ve olmayan grupta (s›ras›yla 3.5 ± 1.1
vs 3.1 ± 0.9, p=0.5) ve MRI ile ciddi sakroiliiti olan
ve olmayan grupta (s›ras›yla 3.5 ±1.8 vs 3.4 ± 0.9,
p=0.8) benzer bulundu. Total MRI skorlar› da ASDAS
kategorilerinden ba¤›ms›zd›.

METOT
ASAS kriterlerine göre tan› alm›ﬂ 23 aksiyal SpA
hastas› çal›ﬂmaya dahil edildi. Tüm hastalar ASDAS’da yer alan parametreler aç›s›ndan sorguland›
ve SIE MRI görüntülemesi yap›ld›. ASDAS de¤erleri
OMERACT 10 toplant›s›nda önerilen eﬂik de¤erlere
göre alt gruplara ayr›ld› ve ASAS grubunun önerileri
do¤rultusunda MRI bulgular› de¤erlendirildi. ‹lave
olarak ileri MRI tutulumu (Leeds MRI skorlama siste-

TARTIﬁMA
Klinikte kullan›m›n›n d›ﬂ›nda ASDAS ile hastal›k
aktivitesi, aksiyal SpA’da S‹E’de MRI ile görüntülenen
kemik ili¤i ödemini yans›tmada baﬂar›s›z gözükmektedir.
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ASDAS’a
göre
hastal›k
aktivitesi
Inaktif hastal›k
Hafif aktivite
Orta aktivite
A¤›r aktivite

ASDAS
eﬂik de¤erleri

Pozitif MRI
(n)
+
n=18

<1. 3
1. 3-2. 1
2. 1-3. 5
>3. 5

0
2
7
9
p= NS

MRI ile ciddi sakroiliit
(n)

n=5

+
n=4

0
1
2
2

0
1
1
2
p= NS

n=19
0
2
8
9

MRI skorlar›
median
(aral›k)

NA
5 (0-16)
1 (0-18)
2 (0-12)
p= NS

P 039 . Anti -TNF Tedavi Kullanan Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ön Üveit Geliﬂimi
1Fulya Coﬂan, 1Gökhan Erba¤, 1Gülhan Özkanl›, 1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Ayﬂe Çefle.
1Kocaeli

Universitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

%64.3’ünde infliksimab, % 28.5’inde etanersept,
%30.9’unda adalimumab tedavisi kullan›m› mevcuttu. Ortalama anti-TNF ilaç kullan›m süresi 26.9 ± 16.
7 ay(median 24, 2-72)idi. Hastalar›n 14’ünde (%11.4)
anti-TNF tedavi öncesinde üveit öyküsü saptand›. 9
hasta (%7.3) ise anti-TNF tedavi sonras›nda üveit geçirmiﬂti. Anti-TNF tedavi öncesi üveit öyküsü olan 14
hastan›n sadece 1’inde infliksimab tedavisi s›ras›nda
üveit tekrarlam›ﬂt›. Anti-TNF tedavi sonras› üveit geçiren di¤er 8 hastan›n önceden üveit öyküsü yoktu.
Üveit 2 hastada etanersept tedavisi s›ras›nda görülmüﬂtü. 6 hastada üveit infliksimab tedavisi alt›nda izlendi. Tedavi s›ras›nda üveit geliﬂim s›kl›¤› aç›s›ndan
infliksimab, etenersept ve adalimumab tedavileri aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›.

GEREKÇE
Ankilozan spondilit (AS), aksiyel tutulum ve entezit ile karakterize kronik inflamatuar bir hastal›kt›r. AS
‘nin en önemli ekstra-aksiyel tutulumlar›ndan biri ön
üveit geliﬂimidir. Ön üveit tedavisinde sülfosalazin,
topikal steroid ve sikloplejikler, perioküler steroid injeksiyonu uygulanmaktad›r. Ön üveit tedavisinde anti-TNF ajanlar›n yeri tart›ﬂmal›d›r. Anti-TNF tedavi alt›nda geliﬂen üveit olgular› da literatürde bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada anti-TNF ajan kullanan hastalardaki
üveit geliﬂim s›kl›¤›n› incelemeyi amaçlad›k.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 2004-2010 y›llar› aras›nda KOÜ Romatoloji BD poliklini¤inde takip edilmekte olan,
Modifiye New York kriterlerine göre AS tan›s› konulan ve anti-TNF ilaç kullanm›ﬂ olan 123 hasta (93 erkek, 30 kad›n) dahil edilmiﬂtir. Her hasta üveit geliﬂimi aç›s›ndan ayr›ca sorgulanm›ﬂ ve bilgiler SPSS
16. 0 arac›l›¤›yla analiz edilmiﬂtir.

TARTIﬁMA
Üveit anti -TNF tedavi s›ras›nda da görülebilen
bir tutulum tipidir. Üveit geliﬂim s›kl›¤› aç›s›ndan infliksimab, etenersept ve adalimumab tedavileri aras›nda anlaml› bir fark görülmemiﬂtir.

SONUÇLAR
Çal›ﬂma grubunun median yaﬂ›: 35 (20-68); median hastal›k süresi 5 y›l (1-33 y›l) bulundu. Hastalar›n
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P 040 . ASAS Kriterleri Erken ‹nflamatuar Bel A¤r›s›nda 8 Y›ll›k Takipte Modifiye New York
Kriterlerine Göre Ankilozan Spondilit Geliﬂimini Predikte Etmemektedir.
1Sibel Zehra Ayd›n, 2Alex Bennett, 1Dennis Mcgonagle, 1Paul Emery, 1Helena Marzo-ortega .
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n=19/33) aksiyal SpA grubuna dahil edilebilmekteydi. Baﬂlang›çta 8 hasta mNY kriterlerini doldurdu¤u
için prediktivite analizinden ç›kart›ld›. Kalan hastalar
içinde (25/33), n=4 hasta takipte radyografik sakroiliit geliﬂtirdi. Bu hastalar›n tamam› baﬂta pozitif MRI’a,
2’si HLA B27 pozitifli¤ine sahipti. Onbir/otuzüç hastada 8 y›lda sakroiliit derecelerinde ilerleme gözlendi. Yeni AS geliﬂimi için MRI pozitifli¤i % 100 sensitivite ve % 19 spesifisite gösterirken HLA-B27 kolu
50% sensitivite ve 43% spesifisite gösterdi. ASAS kriterlerinin her iki kolu da yeni AS geliﬂimi veya progresyonu göstermedeki etkinli¤i aç›s›ndan farkl›l›k
göstermedi (Tablo1). Öte yandan ciddi MRI grubuna
göre inceleme yap›ld›¤›nda yeni AS geliﬂimi (PPV
67%, NPV 91%, LR: 10) ve sakroiliit progresyonu
(PPV 71%, NPV 76%, LR: 4.8) aç›s›ndan iliﬂkili oldu¤u görüldü.

AMAÇ
ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) grubu bel a¤r›s› ile baﬂvuran kiﬂilerde
preradyografik dönemde de aksiyal spondiloartrit
(SpA) tan›s› konulabilmesini sa¤lamak amac›yla MRI
ve HLA-B27’nin dahil edildi¤i klasifikasyon kriterlerini geliﬂtirmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada ASAS kriterlerinin
görüntüleme (MRI) ve HLA B27 kollar›n›n takipte
modifiye New York (mNY) kriterlerine göre ankilozan spondilit (AS) geliﬂimini predikte etmedeki rolünü araﬂt›rd›k.

METOT
Otuz üç hastalik erken inflamatuar bel a¤r›s› (IBA)
insepsiyon kohortu retrospektif olarak de¤erlendirildi. Tüm hastalar›n baﬂlang›ç sakroiliak eklem (SIE)
MRI ve direk grafileri ile HLA B27 de¤erleri ve 8 y›ll›k izlemlerinin ard›ndan çekilen SIE eklem grafileri
mevcuttu. MRI'lar ASAS tan›mlamas›na göre de¤erlendirildi ve MRI ile HLA B27 kollar›n›n prediktif de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹lave olarak ileri MRI skorlamas› yap›ld›. Ciddi MRI bulgular› olan hastalar Leeds
MRI SIE skorlama sistemine göre derecelendirildi.

TARTIﬁMA
ASAS kriterlerinin her iki kolu da IBA’da 8 y›ll›k
izlemde (yeni mNY kriterleri geliﬂimi dahil) radyografik progresyonu predikte edememektedir. Bu sonuç, ciddi MRI’›n daha iyi bir prediktör olmas› sonucuna dayanarak, ASAS kriterlerinde MRI ile hafif sakroiliit tan›mlamas›n›n da dahil edilmesinden kaynaklan›yor olabilir.

SONUÇLAR
Tüm hastalar ya görüntüleme (85%, n=28/33) ya
da HLA B27 kolundaki kriterleri doldurarak (58%,
Pozitif MRI
ASAS tan›mlamas›

Ciddi MRI
Leeds skorlamas›

HLA-B27

+

-

p

+

-

p

+

-

p

+

4

0

1

2

2

0.057

2

2

1

-

17

4

1

20

12

9

sakroiliit progresyonu

+

10

1

5

6

7

4

n=33

-

17

4

2

19

11

10

yeni AS (mNYC)n=25

0.6
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P 041 . Ankilozan Spondilitli 370 Olgunun De¤erlendirilmesi
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yan oral aft %23(n: 84), anterior üveit %18(n:
68)mevcuttu. Sakroiliit bulgusu 263 olguda SPS‹G
ile, SPS‹G negatif olan 28 olguda sakroilyak MR ile,
6 olguda ise sakroilyak BT ile saptand›. Hastal›¤›n ilk
5 y›l›nda SPS‹G negatif 20 olguda sakroilyak MR ile
sakroiliit tesbit edildi. Aile öyküsü %23 pozitif(n:
84)idi. Tedavi sonras› Schöber, el-yer mesafesi, gö¤üs ekspansiyonu de¤erlerinde anlaml› de¤iﬂim saptanmad›, ESH ve CRP de¤erleri anlaml› derecede düzeldi(p: 0. 001, p: 0. 002). HLAB27 bak›lan olgularda %77(n: 190) pozitif, %23(n: 54) negatifti. Amiloidoz 7, Total Eklem Protezi(TEP) 16, KBY 13, NSA‹D’e ba¤l› GIS kanama 6 olguda mevcuttu. Myorelaksan ve/veya NSAID ile izlenen 55(%15); ek olarak
SLZ alan 119(%32), SLZ+MTX alan 59(%16), MTX
alan 3(<%1), anti-TNF alan 134(%36) olgu saptand›.
NSAID’e yeterli yan›t al›namayan 35 olgunun 22’sine uzun etkili ajan kullanmaks›z›n ilk tedavi olarak
anti-TNF tedavi baﬂland›.

GEREKÇE
Ankilozan spondilit(AS)tan›l› olgular›n klinik
özellikleri ve tedaviye yan›tlar›n›n de¤erlendirildi.

YÖNTEM
Romatoloji Poliklini¤inde AS tan›s› ile izlenen
370 olgu Modifiye New York kriterleri, Avrupa
Spondiloartropati kriterleri, Aksiyel Spondiloartrit
için ASAS kriterlerine göre de¤erlendirildi. Demografik veriler, klinik semptom ve bulgular, HLAB27 varl›¤›, fizik muayene(schöber, el-yer mesafesi, gö¤üs
ekspansiyonu), laboratuar bulgular›(ESH, CRP), görüntüleme(suprapubik sakroilyak grafi: SPS‹G, sakroilyak MR, sakroilyak BT), geliﬂen komplikasyonlar ve
ald›klar› tedavi kaydedildi.

SONUÇLAR
370 olgunun(219 erkek) ortalama yaﬂ› 40. 6 ± 11.
3, hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›(y›l)27. 1±10. 8, hastal›k süresi(y›l)13. 4±9. 4, tan› süresi(y›l) 5. 7±6. 6 idi. Hastal›k süresi ≤5 y›l olan 75(%20), 5-10 y›l olan
79(%21), ?10 y›l olan 216(%59)olgu mevcuttu. ‹lk 5
y›lda tan› konabilen olgu say›s› 237(%64)idi. AS tan›s›yla takipli 263(%71)olgu Modifiye New York kriterlerini, 348(%94)olgu Avrupa Spondiloartropati
kriterlerini, 341(%92)olgu ise Aksiyel Spondiloartrit
için ASAS kriterlerini karﬂ›lad›. Baﬂvuru s›ras›nda aksiyel semptom %80. 3(n: 297), periferik artrit %43.
2(n: 160)saptand›. Aﬂil tendiniti %9(n: 33), tekrarla-

TARTIﬁMA
Olgular›n ço¤unlu¤u ?10 y›l hastal›k süresine sahip olup, ilk 5 y›lda %64 olguya AS tan›s› konulabilmiﬂtir. New York kriterlerini hastalar›n %71’inin karﬂ›lamas› yeni tan› kriterlerine gereksinimi desteklemektedir. Tedavi sonras›nda aksiyal bulgularda anlaml› de¤iﬂim olmamas›na karﬂ›n klinik semptom ve
laboratuar de¤erleri anlaml› olarak düzelmiﬂtir.
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P 042. Anti-TNF Tedavi Alan Ankilozan Spondilitli Olgular›n De¤erlendirilmesi
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Tedavi sonras›nda Schober ve el-yer mesafesinde
anlaml› de¤iﬂim gözlenmezken, ESH ve CRP de¤erleri iki grupta anlaml› olarak düzeldi(p: 0.001).
Anti-TNF tedavi kullan›m süresi (ay) 27.4 ± 18.8
idi. ﬁikayet baﬂlang›c› ile anti-TNF tedavi baﬂlang›c›
aras› süre hastalar›n %60. 4 (n: 81)>10 y›l, %21,6 (n:
29) 5-10 y›l, %17, 9 (n: 24)<5 y›l idi. Olgular›n
106’s› (%79) bir, 24’ü (%18) iki farkl› ve 4’ü (%3) üç
farkl› biyolojik ajan ald›. Anti-TNF ajan de¤iﬂimi 23
olguda yan›ts›zl›k, 3 olguda alerjik reaksiyon, 2 olguda tedavi alt›nda geliﬂen anterior üveit nedeniyle idi.
Ortalama süre (ay) infliksimab (n: 73) için 24 ± 17.4,
etanercept (n: 75) için 20.8 ± 17.6, adalimumab(n:
18) için 20,1 ± 15,5 idi.
Klinik/laboratuar iyi yan›t nedeniyle 8 (%6) olguda anti-TNF tedavi dozu azalt›labildi, 5 olguda(%3.
7)ise remisyon nedeniyle kesildi. Anti-TNF tedaviye
yan›t› az olan 13(%10) (8 erkek)olguda; ortalama yaﬂ
47.1 ± 8.6, tan› süresi(y›l) 7.9, hastal›k süresi (y›l)18
idi. ﬁikayet baﬂlang›c› ile anti-TNF tedavi baﬂlang›c›na kadar geçen süre 11 olguda >10 y›l idi. 5 olguda
(%3,7) komplikasyon nedeniyle (2 alerjik reaksiyon,
1 akci¤er tb, 1 hepatotoksisite, 1 pnömoni) tedavi
sonland›r›ld›.

GEREKÇE
Anti-TNF tedavi alan ankilozan spondilit(AS)olgular›n›n klinik ve laboratuar sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.

YÖNTEM
Romatoloji Poliklini¤inde izlenen AS’li 370 olgu
anti-TNF tedavi alan ve almayan olmak üzere iki
gruba ayr›ld›. Demografik veriler, klinik semptom ve
bulgular, HLAB27 varl›¤›, fizik muayene (Schober,
el-yer mesafesi, gö¤üs ekspansiyonu), laboratuar bulgular›(ESH, CRP), geliﬂen komplikasyonlar ve ald›klar› tedavi kaydedildi. Anti-TNF tedavi sonras› muayene ve laboratuar de¤erlerindeki de¤iﬂim student’s
T test ile hesapland›.

SONUÇ
Ortalama yaﬂ, hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›, tan› süresi
(y›l), hastal›k süresi (y›l) anti-TNF tedavi alan 134
(%36) (92 erkek) olguda s›ras›yla 40.5, 25.1, 6, 15.3
iken; anti-TNF tedavi almayan 236(%64)(127 erkek)olguda s›ras›yla 40.7, 28.3, 5.5, 12.4 idi. AntiTNF tedavi alan grupta hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› anlaml› olarak düﬂükken(p: 0.006), hastal›k süresi anlaml› olarak yüksekti(p: 0.003). Aksiyal aktivite, periferik artrit, yüksek akut faz, amiloidoz, anterior üveit anti-TNF tedavi alan grupta s›ras›yla 131 (%98), 59
(%44), 77 (%58), 5 (%4), 18 (%13)olguda mevcutken; anti-TNF tedavi almayan grupta s›ras›yla
197(%84), 108 (%46), 102 (%43), 2 (<%1), 45 (%19)
olguda mevcuttu. Anti-TNF tedavi alan grupta
HLAB27 pozitifli¤i %84 (n: 58) iken anti-TNF tedavi
almayan grupta %75 (n: 122) saptand›.

TARTIﬁMA
AS’li olgular›n %37’sinde biyolojik ajan tedavisi
gerekmiﬂtir. Tedavi sonras›nda aksiyal muayene bulgular›nda anlaml› de¤iﬂim olmamas›na karﬂ›n klinik
semptom ve akut faz de¤erleri anlaml› olarak düzelmiﬂtir
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P 043 . Psöriatik Artritte Th17 Sitokin Proifli ve Wnt Yola¤› ve Osteoklastogenezle ‹liﬂkisi
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PsA grubunda IL-17 düzeyleri kontrol ve psöriasis
grubundan anlaml› düﬂüktü (p, 0. 005 ve <0, 001). IL22 düzeyleri ise kontrol grubunda PsA’l›lardan anlaml› yüksekti (p=0. 001). PsA ve psöriasis gruplar›nda serum IL-23 düzeyleri kontrol grubundan anlaml› düﬂüktü (p, <0. 001 ve 0. 014). SRANKL düzeyleri kontrol
grubunda, psöriazis ve PsA gruplar›na göre anlaml›
yüksekti (her iki p<0. 001). Serum DKK-1 düzeyleri ise
tüm gruplarda benzerdi. PsA’li hastalar›n ﬂiﬂ eklem say›s› ile ‹L-17 (r=0. 534; p<0. 001), DKK-1 (r=0. 3, p=0.
04) ve PAS‹ skorlar› (r=0. 28, p=0. 05) koreleydi. Ayr›ca DKK-1 düzeyleri CRP ile anlaml› iliﬂkiliydi (r=0. 33;
p=0, 03). PsA’l›lar›n IL-22 düzeyleri ile sRANKL aras›nda korelasyon saptand› (r=0. 67, p<0. 001).

G‹R‹ﬁ
Psöriatik artrit (PsA)farkl› eklem tutulum tiplerini
içeren inflamatuvar bir hastal›kt›r. PsA’da yeni kemik
yap›m›n›n gözlenmesi spondiloartropatilerin özelli¤i
olmakla birlikte osteoliz hastal›¤›n nadir ama ilginç
bir bulgusudur. Çal›ﬂmam›zda PsA’da inflamatuvar
hastal›klarda önemli rol oynad›¤› düﬂünülen Th17
grubu sitokin profili ile kemik yap›m ve y›k›m›nda
önemli rolü olan Wnt yola¤› ve osteoklastogenez parametrelerini de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Çal›ﬂmaya PsA’l› 48 (21E, 27K, yaﬂ ort: 48, 5),
psöriasisli 20 hasta (9E, 11K, yaﬂ ort: 49,2), 19 sa¤l›kl› kontrol (8E, 11K, yaﬂ ort: 47,3) al›nd›. PsA’lar›n
hassas ve ﬂiﬂ eklem say›lar›, t›rnak, cilt bulgular› kaydedildi. Cildiye uzman› taraf›ndan PASI skorlar› de¤erlendirildi. Al›nan kanlardan ESR, CRP, ELISA ile
Th17 grubu sitokinler (IL-17, IL-22, IL-23), Wnt yola¤› inhibitörü DKK-1 ve osteoklastogenez belirteci
SRANKL düzeyleri belirlendi.

SONUÇLAR
Çal›ﬂmam›zda ilginç bir ﬂekilde PsA’te Th17 grubu
sitokinlerin belirgin bask›land›¤›n› saptad›k. Th17 grubuna ait IL-17’nin PsA aktivitesi ile iliﬂkili hassas eklem say›s›, IL-22’nin ise osteoklastogenezle iliﬂkili
sRANKL ile korele olmas› di¤er dikkat çeken bulgumuzdu. Th17 sitokinleri PsA’da bask›lanm›ﬂ olmakla
birlikte k›smen de olsa hastal›k aktivasyonu ile iliﬂkili
olmas› bir ﬂekilde patogeneze katk›da bulunduklar›n›
düﬂündürmektedir. Son dönemde özellikle AS’de anti-TNF cevab› ile iliﬂkileri üzerinde durulan Wnt yola¤› inhibitörü DKK-1’in ise PsA’l›larda anlaml› de¤iﬂmedi¤ini, en az›ndan artmad›¤›n› saptad›k. PsA’daki
yeni kemik oluﬂumu mekanizmas›n›n AS’den biraz
daha farkl› oldu¤unu, Wnt yola¤›n›n burada en az›ndan birinci derecede sorumlu olmad›¤›n› önerebiliriz.

BULGULAR
PsA’lar›n psöriazis süresi (192,7 ± 108 ay) psöriazis
hastalar›ndaki psöriazis süresinden (138, 45 ± 136 ay)
fazla olma e¤ilimindeydi (p=0,085). PsA’lar›n artrit tan› süresi 81.7 ± 96 ayd›. PsA’l›lar›n 15’i steroid (%32),
35’i MTX (%74,5) kullan›yordu. Psöriasislilerde ise 5
hasta MTX kullan›yordu (%25). PsA grubunda 9 hasta
(%19, 1) TNF-α blokeri kullan›rken psöriazis grubunda
TNF· blokeri kullanan hasta yoktu(p=0, 03.

‹L-17 (pg/ml)
‹L-22 (pg/ml)
‹L-23 (pg/ml)
DKK-1 (ng/ml)
sRANKL (pmol/l)

Psöriatik artrit
5,93 ± 3,84
36,88 ± 49,29
393,52 ± 197,68
6,09 ± 2,85
1093,02 ± 588,99

Psöriazis
11,91 ± 4,24
66,53 ± 51,95
534,62 ± 190,80
22,02 ± 67,59
845,05 ± 270,37
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Sa¤l›kl› kontrol
9,29 ± 3, 15
92,98 ± 65, 70
768,92 ± 400,13
7±3,03
2014,55 ± 989,73

P 044. Psoriaziste T›rnak Tutulumunun De¤erlendirilmesinde Ultrasonografi

1Sibel Zehra Ayd›n, 1Zoe Rachel Ash, 1Ai Lyn Tan, 1Chung Kwok, 1Helena Marzo-ortega, 1Dennis Mcgonagle.
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Of Musculoskeletal Diseases, The Leeds ‹nstitute Of Molecular Medicine. University Of Leeds, Uk.

AMAÇ

YORUM

Psöriazis hastalar›nda artrit varl›¤›nda t›rnak tutulumu daha s›k görülmektedir. T›rnak tutulumunun
artrit geliﬂimini öngören faktörlerden birisi oldu¤u tan›mlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada t›rnak tutulumunu de¤erlendirmek için ultrasonografinin (US) rolünü araﬂt›rmay› hedefledik.

T›rnak tutulumu olan psöriazis hastalar›n›n duyarl› bir görüntüleme yöntemi ile de¤erlendirilmesi
t›rnak tutulumunun alt›nda yatan patolojinin aç›klanmas› ve psöriatik artrit geliﬂimini predikte etmede
ümit vaat edici olabilir. Yüksek rezolusyonlu ultrasonografi t›rnak tutulumunu göstermede etkin bir modalite olarak gözükmektedir.

METOT
Çal›ﬂmaya 25 psöriazis hastas› dahil edildi. Hastalar›n 14/25’inde klinik olarak tan›mlanm›ﬂ t›rnak
tutulumu, 10/25’inde artrit hikayesi/bulgusu vard›.
T›rnak tutulumu olan hastalar›n en belirgin tutulan
t›rna¤›, olmayanlar›n da rasgele bir t›rna¤› indeks
olarak seçildi ve di¤er elin de karﬂ›l›k gelen t›rna¤›
ile birlikte klinik de¤erlendirmelere kör bir araﬂt›r›c›
taraf›ndan US incelemeleri yap›ld›. Trilaminar görünümün kayb›, t›rnak katmanlar›nda düzensizlik varl›¤› ve vaskülarite de¤erlendirildi. US sonuçlar› klinik bulgularla ve modifiye NAPS‹ skorlar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›.

SONUÇLAR
‹ncelenen 50 t›rna¤›n 17’sinde klinik incelemede bulgular saptand›. Bunlar içinde 12 t›rnakta
(12/17, %71) US ile trilaminar görüntünün kayb›
ve/veya t›rnak katmanlar›nda düzensizlik görüldü.
Klinik olarak patoloji saptanmayan t›rnaklar›n
5/33’ünde ayn› patolojik de¤iﬂiklikler US ile görüntülendi. US bulgular› t›rnak tutulumu olan hastalarda daha s›kt› (p<0.001). T›rnak yata¤›nda vaskülarizasyonun olmad›¤›/minimal oldu¤u US incelemelerinin %86’s›nda klinik olarak da bulgu yokken belirgin damarlanma görülen t›rnak incelemelerinin
% 42’sinde klinik tutulum vard›; ancak aradaki fark
istatistik olarak anlaml›l›¤a ulaﬂmad› (p=0. 09). Modifiye NAPS‹ skorlar›, US bulgular› varl›¤›nda daha
yüksek bulundu [median (aral›k): 20 (0-46) vs 0 (025); p0.001].

ﬁek.1: T›rna¤a ait longitudinal kesit ultrason görüntüleri 1A: Normal t›rnak yap›s›. Distal falanks (DF) üzerinde iki hiperekoik çizgi (oklar) aras›nda uzanan sürekli anekoik çizgi- trilaminar görüntü. 1B-C: Psöriazis hastalar›n›n t›rnak yap›lar›. Trilaminar görüntüde fokal (1B-ok) veya sürekli kay›p ve katmanlarda düzensizlik (1C-ok)
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SJÖGREN
P 045 . Sjögrsen Sendromlu Hastalarda Nazal Flora
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2Samsun

negatif basil ve candida üremesi olmad›. Schirmer
testi yap›lan 55 hastan›n 38’inde test pozitif ç›kt›
(schirmer <5 mm). Schirmer pozitifli¤i ile S. aureus
üremesi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki
saptanmad› (p>0.05). Tükürük bezi biyopsisi yap›lan
50 hastan›n 49’unda fokus skoru (FS) 1 ve üzeri ç›kt›. Sadece 1 hastada FS s›f›r ç›kt›¤› için FS negatif
olanlarla pozitif olanlar aras›nda istatistiksel de¤erlendirme yap›lamad›. FS 1, 2 ve 3 olanlar de¤erlendirildi¤inde, FS artt›kça üreme oranlar› artt› fakat istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi (p=0.074). FS 0 ve 1
olanlar (hafif inflamasyon veya inflamasyon yok) ile
FS 2 ve 3 (orta ve ﬂiddetli inflamasyon) olanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise ikinci gruptaki (FS 2-3) üreme s›kl›¤› ilk gruba (FS 0-1) göre anlaml› olarak daha s›k bulundu (p=0.02). Antikor testleri ile (ANA-‹FA, RF, anti-SSA ve anti-SSB antikorlar›) S. aureus üremesi aras›nda anlaml› iliﬂki bulunamad› (p>0.05).

GEREKÇE
Tükürük içindeki antibakteriyel, antiviral ve antifungal moleküller oral mikrofloran›n korunmas›nda
etkilidirler ve tükürük sekresyonunun azalmas›n›n
oral mikrofloray› de¤iﬂtirdi¤i bilinmektedir. Sjögren
sendromu (SS), burun mukozas›ndaki ekzokrin bezleri de tutup burunda kurulu¤a sebep olabilir. SS’li
hastalarda nazal florada da de¤iﬂiklik olabilece¤i düﬂünülmüﬂ ve sa¤l›kl› kontrol grubuna göre farkl›l›k
olup olmad›¤› araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya ard›ﬂ›k olarak romatoloji poliklini¤ine
baﬂvuran 58 primer SS hastas› (57 K, 1 E) ve 79 sa¤l›kl› gönüllü (72 K, 7 E) al›nd›. Hasta ve sa¤l›kl› gönüllülerin demografik verileri kaydedildi ve her iki
burun deliklerinden burun kültürleri (staphylococus
aureus, gram negatif basiller ve candida türleri için)
al›nd›. Hasta grubunda antikor testleri (ANA-‹FA, RF
ve ENA profili), schirmer testi ve tükürük bezi biyopsisi yap›ld›. Hasta ve kontrol grubunun bulgular› aras›ndaki iliﬂki ve farklar istatistiksel olarak de¤erlendirildi. P<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.

TARTIﬁMA
Primer SS hastalar›nda burunda S. aureus taﬂ›y›c›l›¤› sa¤l›kl› gönüllülere göre daha s›k bulunmuﬂtur
(p<0. 01). Tükürük bezindeki inflamasyonun derecesi ile burunda S. aureus üremesi aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› ve do¤ru orant›l› iliﬂki saptanm›ﬂt›r fakat bu bulgunun daha fazla hasta say›s› içeren çal›ﬂmalarla desteklenmesi gereklidir. Hastalar›m›zda burun kurulu¤u için öznel bir skorlama yap›lmad›¤›
(GAS-görsel analog skorlama gibi) ve burun kurulu¤unu ölçecek nesnel bir ölçüm olmad›¤› için burun
kurulu¤u ile nazal mikrofloradaki de¤iﬂim aras›ndaki
iliﬂki incelenememiﬂtir.

SONUÇLAR
Hasta ve kontrol grubunda yaﬂ ve cinsiyet yönünden istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k yoktu (hastalar›n yaﬂ› 50.6 ± 8.4, kontrol grubu yaﬂ› 48.2 ± 11.6,
p>0.05). 58 hastan›n 20’sinin (%34.5), 79 sa¤l›kl›
gönüllünün 12’sinin (%15.2) burun kültüründe S.
aureus üredi. Aradaki fark, istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p<0.01). Hasta ve kontrol grubunda gram
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Tablo 1. Kontrol ve Vaka Grubunun Demografik Özellikleri ve Kültür Üreme Oranlar›

Vaka Grubu
(n: 58)

Kontrol Grubu
(n: 79)

Yaﬂ

50.6 ± 8.4

48.2 ± 11.6

p>0.05

Cinsiyet (K/E)

57/1

72/7

p>0.05
P<0.01

Burun Kültüründe S. aureus üremesi (%)

20/58 (%34.5)

12/79 (%15.2)

Burun Kültüründe gram negatif basil ve/veya candida üremesi

0/58

0/79

Fokus skoru üreme var/yok, (%)

FS 0-1 4/18 (18.2)
FS 2-3 14/14 (50)

p

P=0.02

P 046 . Primer Sjögren Sendromu Olan Hastalarda Anti-S entromer Antikoru Pozitifli¤i
1Fulya Coﬂan, 1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Gülhan Özkanl›, 1Gökhan Erba¤, 1Ayﬂe Çefle .
1Kocaeli

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

(median 3, 0-25) bulundu. Anti-sentromer antikoru
pozitif ve negatif olan gruplarda ortalama yaﬂ ve hastal›k süresi aç›s›ndan farkl›l›k yoktu. Anti-sentromer
antikoru pozitif olan hastalar›n hiçbirinde anti SS-A,
anti SS-B, anti-RNP antikoru saptanmad› (p=0, 00
(Fischer’s exact test)). Bu hastalarda anti-CENP-B antikoru istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde yüksek bulundu (p=0,000 (Fischer’s exact test)). Hastalar›n hiçbirinde hipergamaglobulinemi, lenfadenopati, deri
vasküliti olmad›¤› görüldü. Akci¤er, nörolojik, lokomotor sistem, gastrointestinal sistem bulgular› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda iki grup aras›nda anlaml› fark
saptanmad›. 8 hastan›n 1’inde lenfoma mevcuttu
(maltoma). Klinik bulgular›n tamam› de¤erlendirildi¤inde tek anlaml› fark Raynaud fenomeninde saptand› (p=0,025 (Fischer’s exact test), OR: 5. 79, CI: 1.
267-26. 46)

GEREKÇE
Primer Sjögren sendromu (pSS), salg› bezlerinin
otoimmün infiltrasyonuyla seyreden kronik sistemik
inflamatuar bir hastal›kt›r. pSS’de ANA pozitifli¤i ve
anti SS-A, anti-SS-B ve anti-Ro52 pozitifli¤i s›k görülen otoantikor paternidir. Son y›llarda anti sentromer
pozitifli¤i olan hastalar›n farkl› özellikler taﬂ›d›¤›na
dair yay›nlar mevcuttur. Bu çal›ﬂmada pSS’li hastalarda anti-sentromer pozitifli¤inin s›kl›¤›n› ve klini¤e
etkisini araﬂt›rmay› amaçlad›k.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 2007-2010 y›llar› aras›nda KOÜ Romatoloji BD poliklini¤inde izlenmekte olan ve Amerika-Avrupa s›n›fland›rma kriterlerine göre pSS tan›s›
konulan 95 hasta dahil edildi. Bu hastalarda antisentromer pozitifli¤i araﬂt›r›larak klinik bulgularla
olan iliﬂkisi SPSS 16.0 program›nda analiz edildi.

TARTIﬁMA

SONUÇLAR

pSS’de anti-sentromer antikoru pozitifli¤i klinikte
Raynaud fenomeni ve serolojik olarak CENP-B pozitifli¤i ile iliﬂkili bulundu.

pSS’li hastalar›n 8’inde (%8.6) anti-sentromer pozitifli¤i saptand›. Ortalama yaﬂ 48.6 ± 12.3 (median
50, 19-79) ve ortalama hastal›k süresi 3.9 ± 3.8 y›l
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ler, AST, ALT, GGT ve ALP yüksekli¤i mevcut olup
yüksek titrede AMA-M2 pozitifli¤i vard› ve hepsine
karaci¤er biyopsisi ile tan› konulmuﬂtu. PBS olan
ve olmayan hastalar aras›nda akci¤er tutulumu, sinir sitemi tutulumu, parotit, hipergamaglobulinemi, lenfadenopati, lenfoma geliﬂimi, böbrek tutulumu, gastrointestinal tutulum ve endokrinolojik tutulum aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark
saptanmad›. PBS’li hastalar›n hepsinde ANA pozitifli¤i vard›, 4 hastada anti-SS-A ve anti SS-B pozitifli¤i mevcuttu. 7 hastada Ro-52 pozitifli¤i, 2 hastada CENP-B, 2 hastada anti-centromer pozitfli¤i
mevcuttu. 2 hastada lökopeni ve lenfopeni vard›.
PBS saptanan hastalar›n hepsi ursodeoksikolik asit
tedavisi ile izlenmekteydi. Hastalar›n hiç birinde
özofagus varisi saptanmad› ve hiçbiri dekompanse
siroz aﬂamas›na gelmedi. pSS’li hastalar›n 8’inde
(%8. 4) ise AMA-M2 pozitifli¤i olup klinik ve laboratuar olarak primer biliyer sirozun di¤er bulgular›
mevcut de¤ildi.

GEREKÇE
Primer Sjögren sendromu (pSS), etyolojisi bilinmeyen kronik infalamatuar otoimmün sistemik bir hastal›kt›r. Hastal›¤›n glanduler tutulumu d›ﬂ›nda, nörolojik, renal, kardiovasküler, akci¤er tutulumu olabilmekte ve di¤er otoimmün hastal›klarla birlikteli¤i görülebilmektedir. Primer biliyer siroz (PBS), otoimmün hastal›klarla birlikte görülebilen nadir bir hastal›kt›r. Klinik olarak kaﬂ›nt› ile karakterize olan hastal›k tablosunun en önemli laboratuar bulgusu AMA-M2 pozitifli¤i olup kesin tan› karaci¤er biyopsisi ile konulmaktad›r. Bu çal›ﬂmada pSS tan›s›yla izlenen hastalarda PBS
s›kl›¤›n› ve klinik özelliklerini araﬂt›rd›k.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 2007-2010 y›llar› aras›nda KOÜ Romatoloji BD poliklini¤inden izlenmekte olan ve
Amerika-Avrupa s›n›fland›rma kriterlerine göre pSS
tan›s› konulan 95 hasta (93 kad›n, 2 erkek; ortalama
yaﬂ: 48. 6+/-12. 6 (19-79); ortalama hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›: 44. 6+/-12. 28 (18-74); ortalama hastal›k süresi: 3. 87 y›l (6 ay-25 y›l) dahil edildi. Bu hastalarda
PBS varl›¤› araﬂt›r›larak klinik bulgularla olan iliﬂkisi
SPSS 16. 0 program›nda analiz edildi.

TARTIﬁMA
pSS di¤er otoimmün hastal›klarla s›kl›kla birlikte
olabilen ve baﬂvuru an›nda da sistemik tutulum yapabilen bir hastal›kt›r. Özellikle transaminaz, bilirubin ve alkalen fosfataz yüksekli¤i olan hastalar PBS
aç›s›ndan incelenmelidir.

SONUÇLAR
9 hastada (%9.5) primer biliyer siroz tespit edildi. Hastalar›n hepsinde baﬂvuru an›nda bilirubin-
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‹statistiksel analiz SPSS 15.0 yaz›l›m› kullan›larak
yap›ld›. ‹statistiksel analiz için Ki kare ve KruskalWallis testleri uyguland›. P<0.05 de¤eri anlaml› olarak kabul edildi.

G‹R‹ﬁ
Sigara ateroskleroz ve akci¤er kanseri gibi pek
çok hastal›¤›n etiyopatogenezinde önemli rol oynar.
Ayn› zamanda romatoid artrit gibi otoimmün hastal›klar›n patogenezinde de rolü oldu¤u düﬂünülmektedir. Primer Sjögren Sendromu (pSS) esas olarak d›ﬂ
salg› bezlerini etkileyerek a¤›z ve göz kurulu¤una
yol açan bunun yan› s›ra artrit, pulmoner ve renal tutulum, vaskülit gibi ekstraglandüler tutulumlar›n da
görülebildi¤i inflamatuar ve otoimmün bir hastal›kt›r.

SONUÇLAR
Kontrol grubunda aktif içicilik oran› %22.3
(134/602), pSS’lu hastalarda ise %11.6 (24/207) olarak saptand› (p<0.0001).
Ekstraglandular tutulum oran› pSS hastalar›nda
%50.7 (105/207) olarak bulundu. Ekstraglandular tutulum ile aktif içicilik veya sigaray› b›rakm›ﬂ olmak
aras›nda bir iliﬂki saptanmad› (p=0.430). Sigara içme
al›ﬂkanl›¤› ile romatoid faktör (p=0.257), anti-Ro
(p=0. 099) ve anti-La (p=0.371) otoantikor olumlulu¤u aras›nda anlaml› bir fark saptanmazken, istatistiksel olarak anlaml› fark sigara içme al›ﬂkanl›¤› ile antinükleer antikor (ANA) (p=0.042) pozitifli¤i aras›nda
saptand›. ANA pozitifli¤i aktif içicilerde %83.3, sigaray› b›rakanlarda %81.0 ve hiç içmeyenlerde 65.8%
olarak bulundu.

AMAÇ
1. pSS’lu hastalarda sigara içme s›kl›¤›n›n bulunmas›, 2. Sigara içme durumunun otoantikor varl›¤›
ile iliﬂkisinin ortaya konmas› ve 3. Ekstraglandular
tutulum ile sigara iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas›d›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal› taraf›ndan takip edilen Amerika-Avrupa Konsensus Kriterlerine göre pSS tan›s› alm›ﬂ 207
hasta (K/E: 203/452 ortalama yaﬂ; 63 ± 10.6, ortalama hastal›k süresi; 9.6 ± 5.02 y›l) dahil edildi. Hastalar sigara al›ﬂkanl›¤› ile ilgili olarak ayr›nt›l› bir ﬂekilde sorguland›.
Ekstraglandular belirtiler olarak artrit, pulmoner,
renal, hematolojik, hepatolojik, nörolojik sistem tutulumlar›, Raynaud fenomeni, vaskülit ve myozit
araﬂt›r›ld›.
Hastal›k bilgileri hasta dosyalar›ndan elde edildi.
Yaﬂ ve cinsiyet olarak uyumlu 602 kiﬂi (K/E 532/68)
kontrol grubu olarak al›nd›.

TARTIﬁMA
pSS’lu olgularda kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› bir ﬂeklide sigara içme oran› düﬂük bulundu, ayr›ca hasta gurubunda, sigara içme al›ﬂkanl›¤› ile ANA pozitifli¤i aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki saptand›. Bununla birlikte, sigara içme al›ﬂkanl›¤› ile di¤er otoantikorlar ve
ekstraglandular tutulum aras›nda iliﬂki bulunmad›.
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P 049 . Primer Sjögren Sendromlu ve Artriti Olan Bir Olguda Rituksimab Kullan›m›

1Melike Kalfa, 1Hakan Emmungil, 1Zevcet Y›lmaz, 1Hayriye Koçanao¤ullar›, 1Gökhan Keser, 1Kenan Aksu

.

1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ad Romatoloji Bd.

tan›s› konuldu. 2 y›ll›k izlem içinde sulfasalazin,
methotrexat, hidroksiklorokin ve leflunomid kullan›m›na ra¤men sabah tutuklu¤u 3 saatten fazla, hassas
ve ﬂiﬂ eklem say›s› 10’dan fazla, VAS: 80 mm üzerinde, ESH 30 mm/saat ve DAS-28 skoru hemen her zaman 6’›n üzerinde olan hastaya A¤ustos 2009’da ilk
kür RTX tedavisi, 2 hafta arayla uyguland›. Tedavinin
6. ay›nda k›smi yan›t olmas› nedeniyle ﬁubat
2010’da 2. kür RTX tedavisi tekrarland›. Bu tedaviden 2 ay sonra hemen tüm parametrelerde anlaml›
düzelme oldu¤u gözlendi. Hasta halen klinik ve laboratuar olarak remisyondad›r.

G‹R‹ﬁ
Primer Sjögren Sendromu glanduler ve daha az
oranda ekstraglandüler dokularda lenfositik infiltrasyon ve artm›ﬂ B hücre yan›t› ile karakterli, otoimmun
bir hastal›kt›r. CD20 antikoru olan rituksimab (RTX),
B hücre düzeyinde azalmaya yol açarak Sjögren
Sendromu’nun sistemik tutuluﬂlar›nda rol oynayabilir. Burada geleneksel tedaviye dirençli ve RTX’la düzelen pSS’lu bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
Elli iki yaﬂ›nda erkek hasta, ba¤ dokusu hastal›¤›
paterninde eklem yak›nmalar›, a¤›z, göz kurulu¤u
yak›nmas› ile Haziran 2008’de klini¤imize baﬂvurdu.
Laboratuar›nda; ANA: 1/5120 granuler, RF, anti-Ro,
anti-La pozitif, Schirmer: 5/8 mm, BUT: 4/3 sn, minör tükrük bezi biyopsisinde: Chilsom evre IV, antiCCP negatif saptand›. El grafisinde erozyon, darl›k ve
periartiküler osteoporoz saptanmad›. Bu bulgularla
Avrupa Kriterleri’ne göre Primer Sjögren Sendromu

SONUÇ
Bu olgu dolay›s›yla, geleneksel tedaviye dirençli
ekstraglanduler tutulumlu pSS’da RTX’›n faydal› oldu¤u gözlenmiﬂtir. Fakat pSS’da RTX’›n glandüler ve
ekstraglanduler tutulumlar› üzerindeki etkinli¤i için
randomize, kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.

2 y›ll›k izlem grafisi. 2 kür RTX tedavisi sonras› seyir.
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VASKÜL‹T
P 050 . Küçük Damar Vaskülitlerinde Aktivite ve Hasar

1Ender Güneﬂ, 1Meryem Can, 1Neslihan Yilmaz, 1Sibel Zehra Aydin, 1ﬁule Yavuz, 1Serhan Tu¤lular, 1Haner D›reskenel›.
1Marmara

Üniversitesi T›p Fakültesi.

WG’de atak iliﬂkili faktörler: tan›da yüksek kreatinin klirensi (p=0.021), düﬂük BVAS/WG skoru (p=0.
014), böbrek tutulumu yoklu¤u (p=0. 036), <0.
5g/24st proteinüri (p=0.013), ciddi WG d›ﬂ›nda klinik subgrupla baﬂlang›ç (p=0. 034), Co-trimoxazole
kullanmama (p=0. 038) ve 6. haftada remisyona girme (p=0.012) idi. MPA’da, tan›da akci¤er tutulumu
atak geçirme ile iliﬂkiliydi (p=0.048). WG‘de ilk 6
aydaki düﬂük kümülatif siklofosfamid ve metilprednizolon dozlar› erken atak (<12 ay) geçirme olas›l›¤›yla iliﬂkili bulundu (s›rayla p=0. 048 ve p=0. 083).
ROC analiziyle, 45 mm/st’lik bir ESH eﬂik noktas›,
remisyon-atak geliﬂimi ay›r›m›n› yapmada %85.7
sensitivite ve %90. 9 spesifite sa¤lad›. VDI’de ilk 12
aydaki yükselme çal›ﬂman›n sonunda birikmiﬂ toplam hasar›n ço¤unu (WG’de %91, MPA’da %65) teﬂkil etti.

GEREKÇE
Wegener Granülomatozu (WG) ve Mikroskopik
Polianjiitis’de (MPA) hastal›k aktivitesi ve hasar-iliﬂkili faktörlerin retrospektif de¤erlendirilmesi.

YÖNTEM
Analiz 38 ay takip edilen 21 WG ve 61 ay takip
edilen 9 MPA ile gerçekleﬂtirildi. Aktivite, WG için
Birmingham Vasculitis Activity Score for WG
(BVAS/WG) ve MPA için Birmingham Vasculitis Activity Score 2003 (BVAS 03); organ hasar› Vasculitis
Damage Index (VDI) ve hastal›k yayg›nl›¤› Disease
Extent Index (DEI) ile de¤erlendirildi.

SONUÇLAR
WG’ de bazal organ hasar›, tan› gecikmesi (p=0.
032), ciddi WG d›ﬂ› bir subgrupla hastal›k baﬂlang›c›
(p=0. 052), düﬂük serum kreatinini (p=0.013)/yüksek
kreatinin klirensi (p=0.022) ile baﬂlang›ç; MPA’da ise
akci¤er tutulumu (p=0.028) ile iliﬂkili bulundu. Hem
WG, hem MPA için, tan›da azalm›ﬂ böbrek fonksiyonu, böbrek hasar›n› predikte etti. Böbrek tutulumu ile
seyreden ataklar›n WG’de GFH düﬂüﬂü üzerinde belirgin bir etkiye sahip oldu¤u (p=0.007) görüldü; bu
etki MPA’da gözlenmedi (p=0.303). WG’de 6. haftada remisyona girme olas›l›¤› tan›daki düﬂük
BVAS/WG skoru (p=0. 002), böbrek tutulumu yoklu¤u (p=0. 003) ve yüksek kreatinin klirensi (p=0. 000)
ile iliﬂki saptand›. Tan› s›ras›ndaki kreatinin klirensi,
MPA’da 6. hafta ve 6. aydaki remisyonu predikte edebilen tek parametreydi (p=0. 040).

TARTIﬁMA
Bulgular›m›z küçük damar vaskülitlerinde hastal›¤›n erken faz›n›n mortalite ve hasar birikimi aç›s›ndan en kötü dönem oldu¤unu göstermektedir. Ataklar özellikle lokalize WG hastalar› aç›s›ndan major
bir sorundur; böbrek tutulumunun yoklu¤u ve yüksek kreatinin klirensi ile artm›ﬂ atak riski aras›ndaki
iliﬂki böbrek-d›ﬂ›, granülomatöz hastal›k spektrumunun özelli¤i olabilir. Ancak ciddi WG grubu veya diyaliz gereksinimi ile prezente olanlarda hiç atak gözlenmemesi hastal›¤›n farkl› karakteri yan›nda yo¤un
immunsupresif tedavi ile de aç›klanabilir.
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P 051 . Churg Strauss Sendromlu Olgular›n Vaskülit Takip Ölçütleri ile De¤erlendirilmesi:
Tek merkez deneyimi

1Ahmet Omma, 1Sev›l Kamali, 1Burak Erer, 1Bahar Artim Esen, 1Orhan Aral, 1Murat Inanç.
1Istanbul

Üniversitesi, Istanbul T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›.

tomlar› ile tan› aras›nda geçen süre 46 ± 81 ay (1324), toplam hastal›k süresi 63 ± 42 ay (9-132) saptand›. Konstitüsyonel bulgular %87, periferik sinir
sistemi tutulumu %93, üst solunum yolu tutulumu
(sinüzit) %69, cilt tutulumu %69, akci¤er tutulumu
%66, artrit %50, böbrek tutulumu %31, gastrointestinal sistem tutulumu %19 ve kalp tutulumu %13 s›kl›kta bulundu. Olgular›n %94’ünde periferik,
%67’sinde doku eozinofilisi, %44’ünde p-ANCA
ve/veya anti-MPO pozitifli¤i saptand›. Baﬂlang›ç
BVAS 22 ± 6 (12-32), FFS olgular›n %63’ünde “0”,
%25’inde “1”, %6’s›nda “2” olarak hesapland›. Kümülatif VDI skorlar› 3, 5 ± 2 (0-6) bulundu. En s›k görülen hasar periferik nöropati idi (%93). Nüks %25
olguda saptan›rken, ölüm gözlenmedi.

AMAÇ
Churg-Strauss sendromu (CSS), ast›m ve allerji hikayesi olan olgularda, küçük-orta boy çapl› damar
tutulumuna ba¤l› olarak geliﬂen, ANCA ile iliﬂkili sistemik nekrotizan vaskülit (SNV) grubundad›r. Bu çal›ﬂmada, SNV kohortunda yer alan CSS’li olgular›m›z›n klinik ve laboratuar özellikleri ve uzun dönem takip sonuçlar›n› vaskülit takip ölçütleri ile de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

METOD
1997-2010 y›llar› aras›nda Romatoloji poliklini¤ine baﬂvuran, ACR kriterleri ile CSS tan›s› konulan
16 CSS’li olgunun hastal›k baﬂlang›c› ve son poliklinik kontrollerine ait klinik ve laboratuvar verileri önceden haz›rlanm›ﬂ bir protokole kaydedildi. Olgular›n Chapel Hill konsensus s›n›fland›rmas›na (CHCC)
uygunlu¤u gözden geçirildi. Ast›m, allerji ve lökotrien antagonisti (LTA) kullanma öyküsü kaydedildi.
Hastal›k baﬂlang›c›ndaki aktivite Birmingham vaskülit aktivite skoru (BVAS) ve beﬂ faktör skoru (FFS) ile
de¤erlendirilirken, son kontrole ait kümülatif hasar
vaskülit hasar indeksi (VDI) ile de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
CSS’li olgular›n küçük bir k›sm›n›n CHCC kriterlerini karﬂ›layabildi¤i görüldü. Periferik sinir sistemi,
akci¤er ve cilt tutulumunun literatüre benzer ﬂekilde
s›k oldu¤u gözlendi. Kalp ve gastrointestinal sistem
tutulumu, ülkemizden bildirilen di¤er vaskülitlerde
oldu¤u gibi CSS’de de bildirilen oranlardan düﬂük
saptand›. CSS’de hastal›k baﬂlang›c›na ait aktivite ve
kümülatif hasar ile nüks oranlar› SNV kohortundaki
WG’li olgularla benzer saptand›. Hastal›k baﬂlang›c›nda FFS ile belirlenen prognozun, olgular›n büyük
ço¤unlu¤unda SNV kohortundaki c-PAN olgular›ndaki gibi yüz güldürücü oldu¤u görüldü.

SONUÇLAR
CSS’li olgular›n %13’ü CHCC’ye uymaktayd›. Olgular›n %94’ünde ast›m, %38’inde LTA kullan›m›
öyküsü mevcuttu. Onalt› olgunun (10 kad›n), hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› 45±16 (21-67), baﬂlang›ç semp-
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P 052.

P-ANCA ‹liﬂkili Böbrek Yetmezli¤i , L ökositoklastik Vaskülit , E ndokardit Geliﬂen Bruselloz Olgusu

1Murat Turgay, 1Esin Ertu¤rul, 1Orhan Küçükﬂahin.
1Ankara

Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›.

Brusellan›n patojen türlerinin neden oldu¤u sistemik infektif bir hastal›kt›r. Hastal›k de¤iﬂik organlar›
etkileyebilir ve de¤iﬂik klinik bulgularla karﬂ›m›za
gelebilir. Bu sunumda, palpapl purpural›, endokarditli ve p-ANCA iliﬂkili glomerülonefriti bulunan bir
bruselloz vakas›n› takdim etmekteyiz.
52 yaﬂ›nda erkek hasta, 3 ayd›r progresif olarak
kötüleﬂen halsizlik, ayaklar›nda ﬂiﬂlik, gün içinde
aral›kl› ateﬂ, gece terlemesi, yayg›n artralji ve ayaklar›nda purpurik döküntüler ile acil servisimize baﬂvurdu. Baﬂvuru esnas›nda fizik muayenesinde TA:
140/90mmHg, Ateﬂ: 38.4°C, Nab›z: 110 at›m/dk,
ayaklarda ve kalçada palpabl purpurik döküntüler,
aort oda¤›nda üfürüm saptand›. Laboratuvar de¤erlendirilmesinde sedimentasyon: 52 mm/saat, CRP:
20 mg/l, Hg: 7.8 g/dl, beyaz küre: 7900 hc/L, mikroskobik hematüri, 100 mg/dl proteinüri saptand›. Hasta vaskülit tan›s› ile servisimize kabul edildi.
Hastan›n cilt biyopsisi lökositoklastik vaskülit ile
uyumlu idi. Klinikte yap›lan laboratuar incelemelerinde 24 saatlik idrarda 1800 mg proteinüri; RF,
ANA, Anti ds DNA negatif; P-ANCA ve anti- laktoferrin antikoru pozitif, brucella serum aglütinasyonu
1/1280, anti brucella Ig G ve IgM antikorlar› pozitif
olarak saptand›, kan kültüründe brucella üredi. Rifampisin 600 mg/gün ve doksisiklin 200 mg/gün tedavisine baﬂland›. Yap›lan EKO’sunda aort kapa¤›n-

da vejetasyon saptanmas› üzerine medikal tedavisine
2 gr/gün seftriakson eklendi. Klinik izleminde böbrek
fonksiyonlar› progresif olarak bozulan hastaya p-ANCA iliﬂkili rapidly glomerulonefrit tan›s›yla 1 gr puls
steroid ve sonras›nda 2 mg/kg gün ﬂeklinde steroid
verildi. Medikal tedaviye ra¤men böbrek fonksiyonlar› kontrol alt›na al›namayan hastaya plazmaferez
uyguland›. Plazmaferez ve steroid tedavisi ile renal
fonksiyonlar› düzeldi. Hastan›n brucella tedavisinin
6. haftas›nda aort kapak replasman› yap›larak brusella tedavisi 6 aya tamamland›.
Cilt bulgular› brusellada nadir olup hastal›k için
karakteristik de¤ildir. Bizim hastam›z›n klinik baﬂvuru bulgusu palpapl purpura idi. Brusella esnas›nda
hafif bir proteinüri görülebilir. Biyopsi ile desteklenen glomerülonefrit vakalar› nadirdir. Bizim vakam›z
da her ne kadar biyopsi yap›lmamakla birlikte klinik
seyri rapidly progressif glomerülonefrit ile uyumlu
idi. Hasta afereze iyi cevap vermiﬂti. Laktoferrin ANCA için hedef yap›lardan birini teﬂkil eder. Bizim vakam›zda p-ANCA ve anti laktoferrin antikor pozitiflikleri vard›. Tedavi sonras› 6 haftada negatifleﬂmiﬂti.
Brusella endokarditi s›kl›kla kalp kapakç›¤›n› tutan
nadir bir bulgu olarak karﬂ›m›za ç›kar. Bu vakada da
aort kapa¤› tutulmuﬂtu ve tedavi sonras› 6. haftada
kapak replasman› yap›lm›ﬂt›.
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BEHÇET
P 053 . HLA-B5 Ekspresyonu ile Endoplazmik Retikulum Stresi Aras›nda XBP-1 Yola¤›
Üzerinden ‹liﬂki Var m› ?
1Fulya Cosan, 2Aris Cakiris, 2Zeliha Emrence, 2Sema Sirma Ekmekçi, 2Duran Ustek.

1Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
2Istanbul Üniversitesi Deneysel T›p Araﬂt›rma Enstitüsü Genetik Bilim Dal›.

hücrelere göre bir farkl›l›k saptanmad›. Bu durumda
HLA-B51 ekspresyonu ile XBP-1 ekspresyonunun
parallel ya da ard›ﬂ›k olmad›¤› görüldü. Interferon
gamma ile monositlerde HLA-B5 ekspresyonu uyar›lmad›. Ard›ﬂ›k de¤iﬂen dozlarda deney tekrarland›¤›nda yine bir uyar› elde edilmedi. LPS uyar›m› HLA-B5
ekspresyon düzeyini 24. Saate 5. 1 kat art›r›rken, Tm
2. 7 kat, ATP 1. 43 kat ve LPS-ATP 2. 4 kat art›rd›.
XBP-1 ekspresyonu ise beklendi¤i üzere en çok Tm
ile artarken, di¤er inflamasyon stimülatörleri art›ﬂa
yol açmad›. Protein ekspresyonunu saptamak üzere
yap›lan western blot analizinde protein miktar›nda
de¤iﬂim saptanmamakla beraber, bu durumun proteinin Golgi ayg›t›na sekrete edilmesi de olabilece¤i
düﬂünülerek organel düzeyinde cal›smalar›m›z devam etmektedir.

AMAÇ
Behçet hastal›¤› patogenezinde en önemli genetik yatk›nl›k olarak HLA-B51 bildirilmiﬂtir. HLAB51’in patogenezde ne sekilde rol oynad›¤› bilinmemektedir. HLA-B27 ile yap›lan çal›ﬂmalarda, bu molekülün yavaﬂ katlanma özelli¤inden dolay› dimer
olusturmas› ve bunun endoplazmik retikulum stresine neden olmas› olas› hipotezlerden biridir. HLAB27 molekülü ve HLA-B51 molekülleri yap›sal olarak ortak Bw4 dizisi taﬂ›maktad›rlar. Bu durum HLAB51 molekülünün de benzer sekilde ER stresi üzerinden patogeneze katk›s› olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Biz bu çal›ﬂmada HLA-B51 molekülü ekspresyonunu uyararak ER stres parametrelerinin de¤iﬂimini araﬂt›rmay› hedefledik. Bu çal›ﬂmada XBP-1 ile elde etti¤imiz veriler sunulmuﬂtur.

TARTIﬁMA

YÖNTEM

HLA-B5 ekspresyonu ile XBP-1 ekspresyonunun
ard›ﬂ›kl›k ya da paralellik göstermemesi XBP-1 yola¤› üzerinden monositlerde HLA-B5’in ER strese neden olmad›¤›n› gösterebilir. Ancak yine de HLA-B5
di¤er transkripsiyon faktörleri üzerinden ER strese
neden oluyor olabilir ya da monosit d›ﬂ› immün sistem hücrelerinde farkl› hücre içi sinyal ileti mekanizmalar› rol oynayabilir. Bu alanlarda ileri araﬂt›rmalara gereksinim duyulmaktad›r.

Thp-1 monosit hücre dizisi Tunicamycin (Tm5uM/ml), lipopolysaccharide (LPS-1ug/ml), ATP
(1mM), LPS+ATP ve Interferon gamma (IFN-20
ng/ml) ile stimüle edilerek HLA-B51 ekspresyonu ve
XBP-1 ekspresyonlar› kantitatif PCR yöntemi ile incelendi. Tm, ER stresini uyaran faktör olmas› nedeniyle pozitif kontrol olarak kullan›ld›.

BULGULAR
HLA-B51 ekspresyonunu en fazla uyaran madde
LPS olarak bulundu. Buna karﬂ›l›k 24. Saat LPS uyar›m› sonucu XBP-1 ekspresyonunda uyar›lmam›ﬂ
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Farkl› uyaranlarla HLA-B5 ve XBP-1 ekspresyonlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›

P 054 . Behçet Hastalar›nda Oral Sa¤l›kla ‹liﬂkili De¤iﬂimler: 5 Y›ll›k ‹zlem Çal›ﬂmas›
2Gonca Mumcu, 2Nevsun Inanç, 2Tülin Ergun, 2Haner Direskeneli.
1Marmara

Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi,
Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
3Dermatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul.
2T›p

iyileﬂme süresinin de izlem dönemi sonras›nda (7.6 ±
2.7 gün) baﬂlang›ç dönemine (9.4 ± 3.6 gün) göre azald›¤› belirlendi (p=0.09). Hastal›k ﬂiddet skoru baﬂlang›çta 4.5 ± 1.9 iken izlem sonras›nda 5.2 ± 1.9 oldu
(p=0.012). Diﬂ f›rçalama s›kl›¤›n›n izlem dönemi sonras›nda (1.5 ± 1.1) baﬂlang›ca (0. 8±0. 5) göre artt›¤›
belirlendi (p=0.003). Periodontal indeks skorlar›nda, 5
y›ll›k izlem sonras›nda (plak indeksi: 1.9±0. 9; gingival
indeks: 2.1 ± 1.1; diﬂeti olu¤u kanama indeksi: 2.03 ±
0.9 ve periodontal cep derinli¤i: 2.9 ± 0.7) baﬂlang›ç
dönemine (1.7 ± 0.9; 1.9 ± 1.07; 1.9 ± 1.1 ve 2.8 ±
0.6, s›ras›yla) göre bir miktar art›ﬂ görülmesine ra¤men
anlaml› farkl›l›k tespit edilmedi (p>0.05).

GEREKÇE
Behçet hastalar›nda oral ülserlerin varl›¤› oral sa¤l›¤› olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araﬂt›rman›n
amac› düzenli olarak 5 y›l süreyle izlenen hastalarda
oral sa¤l›ktaki de¤iﬂimleri incelemektir.

YÖNTEM
Klinik ve laboratuvar de¤erlendirmeleri yap›larak
düzenli olarak 5 y›ld›r izlenen 33 Behçet hastas›
(K/E: 20/13, yaﬂ ort: 38. 3 ± 8. 2 y›l) çal›ﬂmaya dahil
edildi. Oral sa¤l›k, dental ve periodontal indeksler
ile de¤erlendirildi. Hastalara düzenli olarak her muayenede oral hijyen e¤itimi verildi. Hastalar›n organ
tutulumlar›na göre Krause ve ark. taraf›ndan geliﬂtirilen hastal›k ﬂiddet skoru hesapland›.

TARTIﬁMA
Klinik muayeneler s›ras›nda hasta e¤itimi ve motivasyon ile Behçet hastalar›n›n oral sa¤l›k durumlar›n›n
stabil kalmas› sa¤lanabilir. Hastalar›m›zda oral ülserlerde görülen say›sal ve süre azalmas› hastal›¤›n do¤al
seyri sonucu ya da oral sa¤l›k ile iliﬂkili olabilir.

SONUÇLAR
Behçet hastalar›nda baﬂlang›ç dönemine (7.1 ± 7.3)
göre izlem sonras›nda (2.8 ± 3.2) ayl›k oral ülser say›s›nda azalma tespit edilmiﬂtir (p=0. 010). Oral ülserin
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P 055 . Behçet Hastalar›nda Yeni Hastal›k Aktivite Indeksleri: Türk ve Amerikal› Behçet
Hastalar›nda Karﬂ›laﬂt›rmal› Bir Çal›ﬂma
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farkl›l›k tespit edilmedi (p=0.89). Ayl›k oral ülser say›s› Türk hastalarda (4.3 ± 2.5) Amerikal› hastalara
(3.3 ± 2.8) göre daha yüksek olmas›na ra¤men anlaml› farkl›l›k görülmedi (p=0. 16). Ancak KI puan›
ve VAS ile de¤erlendirilen a¤r› puan›n›n Türk hastalarda (7.8 ± 1.6, 52.7 ± 22.1) Amerikal› hastalara
(4.2 ± 1.5, 35.9 ± 27.8) göre daha yüksek oldu¤u belirlendi (p=0.000 ve p=0.013). BSAS puan›n›n ise
Amerikal› hastalarda (44.5 ± 18.5) Türk hastalara
(23.4 ± 15.4) göre daha yüksek oldu¤u gözlendi
(p=0.000). Bu sonuçlarla iliﬂkili olarak, Türk hastalarla (%6.7) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Amerikal› hastalar›n
(%76.7) daha yüksek oranda immunsupresif ilaçlar
ile tedavi edildikleri saptand› (p=0.0001). Ayr›ca KI
puan› ile BSAS puan›n›n hem Türk (r=0.36 p=0.04),
hem de Amerikal› hastalarda (r=0.44 p=0.02) iliﬂkili
oldu¤u belirlendi.

GEREKÇE
Behçet hastal›¤›n›n aktivitesinin de¤erlendirilmesinde standardize aktivite ölçütlerine gereksinim vard›r. Bu araﬂt›rman›n amac›; Türk ve Amerikal› hastalarda Komposit indeks (KI) ile oral ülser aktivitesini, Behçet sendromu aktivite skoru (BSAS) ile de hastal›¤›n genel aktivitesini de¤erlendirmek ve karﬂ›laﬂt›rmakt›r.
Materyal ve Metod: Bu kesitsel çal›ﬂmada her iki
ülkeden ayn› yaﬂ da¤›l›m›nda (age-matched) olan 30
Türk (yaﬂ ort: 41.10 ± 11.04 y›l) ve 30 Amerikal› kad›n hasta (41.40 ± 11.56 y›l) eﬂ zamanl› olarak seçildi. Oral ülser aktivitesi için daha önce geçerlilik ve
güvenilirlik çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ olan KI kullan›ld›. Bu
indeks hem fonksiyonel durumu, hem de görsel a¤r›
skalas› (visual analogue scale, VAS) ile a¤r›y› de¤erlendiren bir indekstir. BSAS ise organ tutulumlar›na
göre klinik aktiviteyi de¤erlendiren bir genel aktivite
indeksidir. Ayr›ca bu hastalarda oral sa¤l›kla iliﬂkili
yaﬂam kalitesi Oral health impact profile-14 (OHIP14) ile de¤erlendirilmiﬂtir. Puanlar KI’de 0-10 ve
BSAS’da ise 0-100 (0=inaktif durum) aras›ndad›r.
OHIP-14 puan›n›n düﬂük olmas› yaﬂam kalitesi düzeyinin iyi oldu¤unu göstermektedir (0-56 puan).

SONUÇLAR
Hasta kaynakl› aktivite ölçekleri olan KI ve BSAS
skorlar›n›n her iki hasta grubunda da iliﬂkili oldu¤u
belirlendi ve rutin klinik uygulamalar için bu anketlerin kullan›m›n›n uygun olduklar› görüldü. Türk
hastalarda a¤r› skorunun, Amerika’l› hastalarda ise
BSAS skorunun yüksek olmas›, iki grup aras›ndaki
kültürel ve etnik farkl›l›klar ile aç›klanabilir.

BULGULAR
OHIP-14 puan›na göre Türk (21.4 ± 13.7) ve
Amerikal› hastalar (21.9 ± 12.7) aras›nda anlaml›
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P 056 . Behçet Hastalar›nda Baﬂ A¤r›s› S›kl›¤› ve Transkraniyal Dopler ile
De¤erlendirme Bulgular›
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GEREKÇE

SONUÇLAR

Behçet hastal›¤› (BH), multisistemik tutuluma yol
açan vaskülitik bir hastal›k olup, hastalarda baﬂ a¤r›s› en s›k görülen nörolojik bulgudur. Transkraniyal
dopler ultrasonografi (TKD) ise görsel uyar›lara karﬂ›
geliﬂen kan ak›m de¤iﬂikliklerini de¤erlendirmek
amac› ile kullan›lan bir tetkiktir. Bu çal›ﬂmada, Behçet hastalar›nda görülen baﬂ a¤r›s› s›kl›¤› ve baﬂ a¤r›s› tipilerini belirlemek yan›nda, hastalar›n bir k›sm›nda TKD ile serebral reaktiviteyi de¤erlendirdik.

Behçet hastalar›n›n 89 (%78. 8)’unda baﬂ a¤r›s›
mevcuttu. Bu sa¤l›kl› kontrole göre daha yüksekti (%
60; p< 0. 03). Bu hastalar›n 48 (% 54)’inde gerilim tipi baﬂ a¤r›s› ve 33 (% 37)’ünde migren tipi baﬂ a¤r›s› tespit edildi. Yap›lan TKD sonuçlar›na göre, Behçet hastalar› ile sa¤l›kl› kontrol aras›nda serebral kan
ak›m h›z› ve reaktivite aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunmad›. Ayn› parametreler aç›s›ndan görsel uyar›
sonras›nda da farkl›l›k gözlenmedi. Ancak baﬂ a¤r›s›
olan ve olmayan hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda pulsatilite indeksi baﬂ a¤r›l› grupta daha düﬂüktü.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya Uluslararas› Behçet Hastal›¤› Çal›ﬂma
Grubu (UABHÇG) tan› ölçütlerine göre BH tan›s› alm›ﬂ, 113 hasta (60 kad›n, 53 erkek, yaﬂ ort. 38.81 ±
9), 40 adet sa¤l›kl› kontrol grubu (21 kad›n, 29 erkek,
yaﬂ ort. 39.62 ± 11) al›nd›. Hastalara uygulanan anket formlar›n›n sonuçlar›na göre, baﬂ a¤r›s› olan Behçet hastalar›n›n ve sa¤l›kl› kontrol grubunun, Uluslaras› Baﬂa¤r›s› Derne¤i, Baﬂa¤r›s› S›n›flama Alt Kurulunun belirledi¤i Baﬂa¤r›s› Bozukluklar›n›n Uluslaras› s›n›fland›r›lmas› kriterlerine göre baﬂ a¤r›s› tipleri
uzman bir nörolog taraf›ndan belirlendi. 62 Behçet
hastas›na ve 40 sa¤l›kl› kontrol grubuna, hastanemiz
Nöroloji bölümünce TKD yap›ld› ve yine uzman bir
nörolog taraf›ndan de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
BH’ nda baﬂa¤r›s› parankimal yada intrakranial
damar tutulumunun bir belirtisi olmas›n›n yan›nda
hiçbir serebral tutulumu olmayan hastalarda da görülmektedir. Avc› ve ark. serebral tutulumu olmayan
Behçet hastalar›n›n %35’ inin SPECT incelemesinde
azalm›ﬂ ya da asimetrik perfüzyon alanlar› saptam›ﬂlard›r. Biz bu çal›ﬂmada TKD ile vasküler reaktivitenin sa¤l›kl› kontrollerle k›yasland›¤›nda korundu¤unu ancak baﬂa¤r›s› olan hastalarda olmayanlara göre
pulsatilite indeksinin azald›¤›n› saptad›k. Bu sonucun baﬂa¤r›s› patogenezinde rolü olup olmad›¤›
aç›klanmaya muhtaçt›r.
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P 057 . Behçet Hastal›¤›nda Vitamin D Eksikli¤i ve Replasman tedavisinin Endotelyal
Fonksiyon Üzerine Etkisi
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bun 25(OH) Vit D3 düzeyleri aras›nda (BH: 44.5
(9-112) vs SK: 56 (14-149), p=0, 01) istatistiksel
farkl›l›k gözlendi. Behçet hastalar›nda aktif tutulumlara göre analiz yap›ld›¤›nda sadece eklem tutulumunun 25(OH)VitD3 düzeyi ile iliﬂkili oldu¤u
saptand› (p=0, 04). CIMT ve FMD ölçümleri de her
iki grupta farkl› olarak saptand› [0.56 (0.35-9.26)
mm vs 0.29 (0-0.52) mm ve % 5.2 (0.56-30.58) vs
% 9.04 (-0.69-34.17), p=0,00 ve p=0,02]. Ancak
25 (OH) VitD3 düzeyleri ile CIMT ve FMD düzeyleri aras›nda herhangi bir iliﬂki gözlenmedi (r: 0,6,
p=0,7 ve r: 0,03, p=0,8). Replasman tedavisinden
sonra CIMT ölçümünde düzelme saptan›rken (0,56
vs 0,49 p=0,02); FMD ölçümünde saptanan düzelme istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmad› (5,2 vs 8,28
p=0,06).

GEREKÇE
Endotelyal disfonksiyon (ED) hem inflamatuar,
sistemik, vasküler bir hastal›k olarak Behçet hastal›¤›nda (BH), hem de vitamin D eksikli¤i ile iliﬂkili olarak sa¤l›kl› bireylerde gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmam›z›n
amac› Behçet hastalar›nda 25 (OH) Vit D3 düzeylerini saptamak ve hastal›k aktivitesi, endotelyal disfonksiyon ve karotis intima medya kal›nl›¤›yla iliﬂkisini belirlemektir.

YÖNTEM
Otuz alt› Behçet hastas› (BH) (K/E: 22/14, ortalama
yaﬂ: 39.6 y›l) ve 77 sa¤l›kl› kontrol (SK) (K/E: 35/42,
ortalama yaﬂ: 34.1 y›l) çal›ﬂmaya al›nd›. Endotel fonksiyonu ak›ma ba¤l› artm›ﬂ dilatasyon [(brachial artery
flow mediated dilatation (FMD)], karotis intima medya kal›nl›¤› (CIMT) ise B-Mode ultrason ile de¤erlendirildi. Serum 25 (OH) Vit D3 düzeyi 50
nmol/L’den düﬂük olanlara 3 ay boyunca günde 1000
IU Vitamin D3 replasman› yap›ld›. Endotel fonksiyon
ölçümleri tedaviden sonra tekrarland›.

YORUM
Bu çal›ﬂmam›zda BH’da yüksek oranda Vitamin
D eksikli¤i gösterilmiﬂtir. Her ne kadar bozulmuﬂ
vasküler endotelyal fonksiyon vitamin D düzeyleri
ile iliﬂkili bulunmasa da, replasman tedavisinden
sonra endotelyal fonksiyonda düzelme saptanm›ﬂt›r.
Bu gözlem Vitamin D‘nin immunomodulatuar etkileri ile iliﬂkili olabilir.

SONUÇLAR
BH’lar›n›n %58.3’ünde (n=23) ve sa¤l›kl› kontrollerin %33.8’inde (n=26) 25 (OH) Vit D3 düzeyi
50 nmol/L’den düﬂük olarak saptand›; her iki gru-
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GEREKÇE
Behçet hastalar›nda deri paterji testi (DPT) pozitifli¤inin demografik, klinik ve laboratuar bulgular›,
hastal›k aktivitesi ve tedavi ile iliﬂkisini de¤erlendirmek.

YÖNTEM ve GEREÇLER
Dört ayr› Romatoloji merkezinden 105 Behçet
hastas› (38 kad›n, 67 erkek, yaﬂ ortalamas› 35.7 ±
9.7) prospektif olarak çal›ﬂmaya al›nd›. Tüm hastalara standart DPT yap›ld›. Hastalar›n hem DPT yap›ld›¤› s›rada, hem de önceki klinik seyirleri s›ras›nda pozitif olan klinik ve laboratuar verileri, test s›ras›ndaki
hastal›k aktivitesi (Behçet hastal›¤› anl›k aktivite indeksi ile) de¤erlendirildi. Son bir ay içerisinde ve
hastal›k baﬂlang›c›ndan beri kullanm›ﬂ oldu¤u ilaçlar
ve dozlar› kaydedildi. Hastalar›n demografik, klinik
ve laboratuar bulgular›n›n paterji testi pozitifli¤i ile
bir iliﬂkisi olup olmad›¤› araﬂt›r›ld›. Ayr›ca test s›ras›ndaki hastal›k aktivitesinin ve kullanm›ﬂ oldu¤u
ilaçlar›n DPT pozitifli¤ine etkisinin olup olmad›¤›
de¤erlendirildi.

BULGULAR
30 hastada (%28.6) DPT pozitif idi. DPT negatif
ve pozitif olan hastalar aras›nda demografik özellikler aç›s›ndan fark yoktu. Paterji testi pozitif olan hastalarda hastal›k takibi s›ras›nda ekstragenital ülser
anlaml› olarak daha fazlayd› (p=0.03). Hastal›k baﬂlang›c›nda sedimantasyon yüksekli¤i ve test s›ras›nda
CRP yüksekli¤i olan hastalarda paterji testi pozitifli¤i
anlaml› olarak daha fazlayd› (s›ras›yla p=0. 004 ve

p=0.004). Hastal›k aktivite skoru ile paterji testi pozitifli¤i ve pozitiflik derecesi aras›nda bir korelasyon
saptanmad›. DPT pozitif olan hastalarda siklosporin
kullan›m› daha fazlayd› (p=0. 04). Son 1 ay içerisinde kullan›lan ortalama metil prednizolon dozu ile
paterji pozitiflik derecesi aras›nda pozitif korelasyon
vard› (p=0.01, r=0.023). DPT pozitif ve negatif hastalarda kolﬂisin, kortikosteroid ve azatioprin kullan›m› aras›nda fark yoktu.

TARTIﬁMA ve SONUÇLAR
DPT pozitifli¤i ile klinik bulgular, hastal›k aktivitesi ve kullan›lan ilaçlar aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren çal›ﬂmalar›n farkl› sonuçlar› vard›r. Baz› çal›ﬂmalarda DPT pozitifli¤i ile erkek cinsiyet ve vasküler tutulum aras›nda iliﬂki oldu¤u belirtilmiﬂtir. Baﬂka bir çal›ﬂmada hastal›k aktivitesi düﬂük olan Behçet hastalar›nda DPT pozitifli¤inin daha az oranda
oldu¤u bildirilmiﬂtir. Hastan›n o s›rada kulland›¤›
ilaçlar ve DPT pozitifli¤i aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren
ve birbirinden farkl› sonuçlar içeren s›n›rl› say›da
araﬂt›rma vard›r. Sonuç olarak çal›ﬂmam›zda; hastal›k takibi s›ras›nda ekstragenital ülseri gözlenen
hastalarda DPT pozitifli¤i anlaml› olarak fazla bulundu. Test s›ras›ndaki hastal›k aktivitesinin DPT
pozitifli¤i ile bir iliﬂkisi saptanmad›. Hastal›k baﬂlang›c›nda sedimantasyon yüksekli¤i ve test s›ras›nda CRP yüksekli¤i olan hastalarda paterji testi pozitifli¤i anlaml› olarak daha fazlayd›. Son bir ay içerisinde daha yüksek dozda metilprednizolon kullanan hastalarda ve siklosporin alanlarda paterji pozitifli¤i daha yüksek oranda idi.
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G‹R‹ﬁ
Varikosel, pampiniform pleksus venlerinin anormal dilatasyonu ve artm›ﬂ tortuositesi olarak tan›mlan›r ve erkek infertilitesi aç›s›ndan risk art›ﬂ› ile birlikte oldu¤u bilinmektedir. Behçet hastal›¤› (BH) sistemik bir vaskülittir ve kan ak›m› debisi yüksek olan
epididim ve skrotal venlerin de etkilenmesi olas›d›r.

AMAÇ
Behçet hastal›¤› olan hastalarda varikosel ve epididimit s›kl›¤›n› araﬂt›rmak.

MATERYAL ve METOD
Çal›ﬂma gruplar› 47 BH, 31 Ankilozan spondilit
(AS) ve 31 sa¤l›kl› kontrolden oluﬂmaktayd›. Skrotal
fizik muayene ve Doppler ultrasonografi s›ras›yla,
hastan›n tan›s›ndan habersiz bir romatolog ve radyolog taraf›ndan yap›ld›. Epididimit tan›s› için epididim
kal›nl›¤›n›n ölçümü ve ekojenitesi kullan›ld›. Varikosel ve epididimit s›kl›klar› saptand› ve fizik muayene
ve ultrasonografik inceleme aras›ndaki korelasyon
hesapland›.

lerde %41,9 (n=13) saptand›. Doppler ultrasonografide bu oranlar s›ras›yla %55,3 (n=26), %35,5 (n=11)
ve %29,0 (n=9) olarak izlendi. Sa¤l›kl› kontrollere k›yasla BH hastalar›nda varikosel geliﬂim riski için
Odds oran› 3,02 idi. Fizik muayene sonuçlar› ile
Doppler ultrasonografik inceleme sonuçlar› aras›nda
orta düzeyde bir uyumluluk saptand› (kappa de¤eri=0, 609). BH olan 8 hastada (%17) epididimit saptan›rken AS ve sa¤l›kl› kontrol grubunda epididimit
gözlenmedi.

TARTIﬁMA
BH’nda varikosel ve epididimit s›kl›¤›, AS ve sa¤l›kl› kontrol grubuna k›yasla artm›ﬂ olarak saptand›.
Bu bulgunun erkek infertilitesi üzerindeki olumsuz
etkileri göz önüne al›nd›¤›nda, BH hastalar›nda infertilite varl›¤›n›n hemen kolﬂisin kullan›m›na ba¤lanmas› do¤ru de¤ildir. Bu durumlarda, ço¤u kez yak›nmalarda belirtilmemesi nedeni ile varikosel ve
epididimit olas›l›¤›n›n da Doppler ultrasonografi veya en az›ndan skrotal muayene ile de¤erlendirilmesi
gerekmektedir.

SONUÇLAR
Varikosel fizik muayene ile BH grubunda %57,4
(n=27), AS grubunda %29,0 (n=9) ve sa¤l›kl› kontrol-
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P 060. Behçet Hastalar›ndaki Sistemik Tutulumlar ve Güncel Tercih Edilen ‹mmün Bas k › l a y › c › A janlar

1Ömer Karada¤, 1Veli Yazisiz, 1Sedat Yilmaz, 2Battal Altun, 2Mustafa Gezer, 2Murat Karaman, 1Muhammet Çinar, 1Hakan Erdem, 1Sa lih Pay, 1Ayhan D›nç.
1Gülhane
2Gülhane

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›.

G‹R‹ﬁ

SONUÇ

Behçet hastal›¤›n›n tedavisi ve prognozu klinik
tutulum tipine ve ﬂiddetine ba¤l›d›r. Mukokütanöz
lezyonlara ek olarak sistemik tutulum ortaya ç›kt›¤›nda tedaviye immün bask›lay›c› ilaçlar eklenir. Bu çal›ﬂmada, tüm ülke genelinden gelen erkek Behçet
hastalar›n›n klinik tutulum boyutlar› ve tercih edilmiﬂ
olan tedavilerin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

HASTALAR ve YÖNTEMLER
2007 ile 2009 aras›nda tüm ülke genelinden karar verilmek üzere gelen ve Uluslar aras› Behçet hastal›¤› kriterlerini karﬂ›layan tüm Behçet hastalar›n›n
kay›tlar›, tutulum özellikleri ve kullan›lan tedavi aç›s›ndan incelendi.

Tüm ülke genelinden gelen ve göreceli olarak
genç hastalardan oluﬂan hasta grubumuzda, göz,
ven ve nörolojik tutulum s›kl›¤› daha önceden bildirilen raporlardan daha düﬂüktü. Hastalar›n ço¤u
kronik immün bask›lay›c› tedavi olarak azatiyopürin ve siklosporin A kullanmaktayd›. Bununla birlikte, interferon alfa dirençli vakalarda bir alternatif
olarak görülmekte idi. ‹nfliksimab veya talidomid
gibi di¤er seçeneklere nadiren gereksinim duyuldu¤u gözlenmiﬂtir.

BULGULAR
Toplam 863 hasta kay›tlar› (Kad›n/Erkek:
160/703) incelendi. Erkek hastalar, silâhalt›na al›nmaya yönelik karar verilmesi gereken hastalar›n tamam›na yak›n›n› oluﬂturmaktad›r. Ortalama yaﬂ ve
hastal›k süreleri s›ras›yla 33,3 ± 10,1 ve 7,2 ± 5, 1 y›l
idi. Mukokutanöz bulgulara ek olarak hastalar›n %
37,7’sinde göz ve % 20,2’sinde venlerde tutulum
mevcuttu. Nörolojik, arteryel ve gastrointestinal tutulum, s›ras›yla hastalar›n % 2,9; % 2,3 ve %1,2’sinde
mevcuttu. En yayg›n kullan›lm›ﬂ olan ilaçlar kolﬂisin
(%88,5) ve kortikosteroidler (%54,5) idi. Ülke genelinde, sistemik tutulumlar için tercih edilen immün
bask›lay›c› ajanlar Tablo’da özetlenmiﬂtir.
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‹laçlar

Hasta say›s› (%)

Kolﬂisin
Kortikosteroid
Azatioprin
Siklosporin A
Interferon alfa
Sulfasalazin
Siklofosfamid
Metotreksat
Benzatin penisilin
Mikofenolat mofetil
Infliksimab
Talidomid

763 (88.5%)
470 (54.5%).
332 (38.5%)
95 (11.0%)
84 (9.7%)
51 (5.9%)
48 (5.6%)
15 (1.7%)
14 (1.6%)
8 (0.9%)
4 (0.5%)
3 (0.4%)
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P 061 . Behçet Hastal›kl› ve Sa¤l›kl› Kiﬂilerin Fiziksel Fonksiyonlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

1Raziye Nesrin Demirtaﬂ, 2Yasemin Kavlak, 3N. ﬂule Yaﬂar Bilge, 3Cengiz Korkmaz.
1Eskiﬂehir

Osmangazi Üniversitesi, t›p Fakültesi, Fiziksel T›p Ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›,
Osmangazi Üniversitesi, Sa¤l›k Hizmetleri Yüksekokulu, Evde Bak›m Bölümü,
3Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi, t›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›.
2Eskiﬂehir

GEREKÇE
Behçet Hastal›¤› (BH), tekrarlayan oral aft ve genital ülserle seyreden, ayr›ca cilt, göz, eklemler, sinir
sistemi ve damarlar baﬂta olmak üzere vücuttaki tüm
organ ve dokular› tutabilen, kronik, inflamatuar, nedeni belli olmayan bir sendromdur. Yapt›¤›m›z literatür taramas›nda Behçet Hastalar›nda fiziksel fonksiyonu de¤erlendiren bir veriye raslayamad›k. Bu nedenle, BH olan bireylerde fiziksel fonksiyonu de¤erlendirmek ve elde edilen verileri sa¤l›kl› kiﬂilerinkilerle karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.

YÖNTEM
Uluslararas› Çal›ﬂma Grubu kriterlerine göre BH
tan›s› konan, nörolojik ve eklemlerle ilgili semptomlar› inaktif olan hastalar ve sa¤l›kl› kiﬂiler bu çal›ﬂmaya dahil edildi. Hastal›k aktivite ﬂiddeti ilgili kriterlerle belirlendi. Her iki gruptaki olgular, demografik
özellikler ve SF-36’n›n Fiziksel Fonksiyon ve Fiziksel
Rol alt alanlar› ile ilgili sorular› içeren anket formunu doldurdular. Tüm olgularda dinamometre ile el
kavrama kuvveti, Nicholas manüel kas ölçüm aleti
ile diz ekstansiyon kuvveti ve 10 metre yürüme h›z›
ölçüldü. Zamanl› Up and Go testi ve Sit to Stand testi uyguland›.

olan olgular›n di¤er de¤erlendirme parametreleri ile
iliﬂkili de¤ildi. Gruplar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; Sit to
Stand testi, Zamanl› Up and Go testi, SF- 36’n›n Fiziksel Fonksiyon ve Fiziksel Rol alt alan skorlar›, BH
olan olgularda sa¤l›kl›lardan istatistiksel olarak daha
düﬂük de¤erlerde bulundu (S›ras›yla; t= -3. 28, p=
0.003; t= -3.27, p= 0.002; t= 6.07, p= 0.000; t=
4.62, p= 0.000), fakat el kavrama kuvveti, diz ekstansörlerinin kas kuvveti ve yürüme h›z›nda herhangi bir fark yoktu (p> 0. 05). Ayr›ca, BH olan olgularda el kavrama kuvveti ve diz ekstansörlerinin kas
kuvveti SF- 36’n›n Fiziksel Fonksiyon ve Fiziksel Rol
alt alan skorlar› ile iliﬂkiliydi.

TARTIﬁMA
Elde edilen sonuçlara göre, her iki grupta kas
kuvvetlerinde anlaml› bir fark bulunmazken, zamanl› performanslarda, nörolojik ve eklemle semptomlar› aktif olmayan BH’l› olgularda, sa¤l›kl› bireylere göre anlaml› bir azalma oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu durumu ayd›nl›¤a kavuﬂturmak için, daha geniﬂ hasta
gruplar›nda ilave araﬂt›rmalar›n yap›lmas›n›n yararl›
olaca¤›n› düﬂünmekteyiz.

SONUÇLAR
Bu çal›ﬂmaya BH olan 23 (ortalama yaﬂ: 39.13+/8. 48 y›l) ve sa¤l›kl› 23 olgu (40. 65 +/- 8. 65 y›l) kat›ld›. Her iki grupta cinsiyet (10 kad›n / 13 erkek) ve
vücut kitle indeksi de¤erleri benzerdi. Behçet hastal›¤› güncel aktivite skoru: 0.82 +/- 0. 98 idi ve BH
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P 062 . Behçet Sendromu Hastalar›’nda ‹ﬂgücü Kayb›

1Gülen Hatemi, 1Vedat Hamuryudan, 1Koray Taﬂc›lar, 1Serdal U¤urlu, 1Hasan Yaz›c› .
1Istanbul

Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Romatoloji.

GEREKÇE
Behçet sendromu (BS), genç yaﬂta, hastalar›n iﬂgücü aç›s›ndan en verimli olacaklar› zamanda aktif
seyreder. Bu çal›ﬂman›n amac› BS hastalar›nda iﬂgücü kayb› s›kl›¤›n› ve bunun nedenlerini, hastal›k aktivitesi ve tutulan organlarla ne kadar iliﬂkili oldu¤unu incelemektir.

YÖNTEM
BS tan›s›yla klini¤imizde izlenen ve rutin kontrolleri için poliklini¤e baﬂvuran ard›ﬂ›k 300 BS hastas›ndan ﬂimdiki ve hastal›k öncesindeki çal›ﬂma durumlar›, iﬂsizse iﬂsiz kalma nedeni, e¤itim durumlar› ve
kulland›klar› ilaçlarla ilgili sorular içeren bir sorgu
formunu doldurmalar› istendi. Hastal›k ve ilaç öyküleri hastalara sorularak ve dosyalardan do¤rulanarak
elde edildi. Hastalardan MDHAQ formu doldurmalar› istendi ve RAPID3 skorlar› hesapland› (Yazici, Y.
J Rheumatol. 2008 Apr; 35(4): 603-9). ‹ﬂsizlik ve e¤itim durumlar› Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan
bildirilen, 25 yaﬂ üstü genel popülasyondaki oranlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›. ‹ﬂsizlik ile iliﬂkili olabilecek hastal›k
aktivitesi, hastal›k süresi, kullan›lan ilaçlar, e¤itim
durumu gibi parametreler tekli ve çoklu lojistik regresyon analizi ile incelendi.

maya uygun olmad›klar› için analiz d›ﬂ› b›rak›ld›.
Geri kalan 149 hastan›n (108 erkek, 41 kad›n, ortalama yaﬂ: 35.7 ± 8.6) 29 tanesi (%20) iﬂsizdi. ‹ﬂsiz
hastalar›n 21’i erkek, 8’i kad›n, ortalama yaﬂlar› 34.
8 ± 8.7 idi. 2009 y›l› için Türkiye’de bildirilen iﬂsizlik oran› %14’dü. ‹ﬂsiz hastalar›n biri hariç hepsi hastalanmadan önce bir iﬂleri oldu¤unu bildirmiﬂlerdi.
20 tanesi (%70) hastal›klar› yüzünden iﬂsiz kald›klar›n› düﬂünüyordu. ‹ﬂsizlik nedenleri 6 hastada göz tutulumu, 5 hastada damar tutulumu, 5 hastada eklem
tutulumu, 2 hastada nörolojik tutulum, 1 hastada
plevral efüzyon ve 1 hastada ﬂiddetli mukokütanöz
tutulumdu. ‹ﬂsiz hastalar›n RAPID3 skorlar› çal›ﬂanlara gore anlaml› ﬂekilde daha yüksekti (11.1 ± 8.5
SD vs 8.2 ± 6.2 SD, p=0.041). ‹ki grubun hastal›k süreleri, ald›klar› e¤itim süreleri ve organ tutulumlar›
ise benzerdi. Tekli regresyon analizinde RAPID3
skoru ve immünsüpresif kullan›m› iﬂsizlikle iliﬂkili
bulunurken, çoklu analizde sadece immünsüpresif
kullan›m› iﬂsizlikle anlaml› bir iliﬂki gösteriyordu.

TARTIﬁMA
BS hastalar›nda iﬂsizlik oran› yüksektir (%20) ve
iﬂgücü kayb› önemli bir sorundur. ‹ﬂgücü kayb› hastalar›n ço¤unda hastal›ktan kaynaklanmaktad›r ve
immünsüpresif kullan›m› ile iliﬂkilidir.

SONUÇLAR
300 BS hastas› (179 kad›n, 121 erkek, ortalama
yaﬂ: 38.5 ± 11.2) de¤erlendirildi. Bu hastalar›n 151
tanesi (124 ev han›m›, 16 emekli, 11 ö¤renci) çal›ﬂ-
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P 063 . Behçet Sendromunda Venöz Tutulum ﬁiddetinin De¤erlendirilmesi
1Osman Serdal Çakmak, 2Emire Seyahi, 3Fatih Kantarc›, 1Ayla Yeﬂilova, 4Hasan Tüzün, 2Hasan Yaz›c›.
1Cerrahpaﬂa

T›p
T›p
3Cerrahpaﬂa T›p
4Cerrahpaﬂa T›p
2Cerrahpaﬂa

Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi
Fakültesi

Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Romatoloji Bilm Dal›,
Radyoloji Ana Bilim Dal›,
Kalp Damar Cerrahisi Bilim Dal›.

GEREKÇE
Alt ekstremite derin ven trombozu (DVT), Behçet
sendromunda (BS) en s›k görülen vasküler tutulum tipidir. Fakat bu tutulum tipi hak›nda bilgilerimiz k›s›tl›d›r. Biz bu çal›ﬂmada, alt ekstremite DVT’u olan
Behçet hastalar›n›n uygun kontrollerle birlikte klinik
bulgular›n› de¤erlendirdik, Doppler USG ile tutulan
venlerin yerini inceledik.

YÖNTEM
BS tan›l› DVT’si olan 66 hasta (63 E/3 K) ve yine
BS tan›l› DVT’si olmayan 39 hasta (20 K/19 E) çal›ﬂmaya al›nd›. Ayr›ca, Kalp Damar Cerrahisi Poliklini¤i’nde takip edilen BS tan›s› olmayan DVT’li 37 hasta (20 E/17 K) hasta kontrol grubu olarak çal›ﬂ›ld›.
Kronik venöz yetmezli¤in a¤›rl›¤›n› belirlemek için
damar cerrahlar›n›n s›k kulland›klar› Venöz Klinik
ﬁiddet Skorlamas› kullan›ld› (1). Klaudikasyo, Rose
anketi ile sorguland› (2). Alt ekstremite DVT’si olan
tüm hastalar Doppler USG ile de¤erlendirildi.

hastal›¤›na ba¤l› olan ve hem de olmayan DVT’lilerde
en s›k tutulan venlerin ve femoral ve popliteal venlerin
oldu¤u görüldü. Ancak hasta baﬂ›na tromboze olan
ven say›s› BS tan›l› hastalarda (5,2 ± 2,9) kontrollere
(3,8 ± 2,3) göre anlaml› olarak daha fazla idi (P<0.01).

TARTIﬁMA
Bu çal›ﬂmada, BS’a ba¤l› alt ekstremite DVT’u ilk
defa kontrollerle karﬂ›laﬂt›r›larak incelenmiﬂtir. Venöz tromboz, Behçet hastalar›nda di¤er nedenlere
ba¤l› trombozlara oranla daha a¤›r seyretmektedir ve
daha fazla veni tutmaktad›r. Ayr›ca, bu çal›ﬂma, Venöz Klinik ﬁiddet Skorlamas›n›n Behçet hastalar›nda
yararl› bir takip ölçütü olabilece¤ini göstermiﬂtir.

KAYNAKLAR
1) Rutherford ve ark. Venous severity scoring. J Vasc
Surg 2000.
2) Rose GA, ve ark. Self-administration of a questionnaire on chest pain and intermittent claudication. Br J Prev Soc Med 1977.

SONUÇLAR
Tablo 1’de gösterildi¤i gibi, Behçet hastal›¤›na ba¤l› DVT’si olan hastalarda kontrollere gore klinik tüm
parametreler daha a¤›r seyretmektedir. Hem Behçet
Tablo 1. Behçet sendromu (BS) tan›l› hastalar ve kontrol gruplar›nda venöz tutulumun ﬂiddetini gösteren de¤iﬂkenler
DVT: Derin Ven Trombozu

Ortalama yaﬂ± SD, y›l
Klaudikasyo, n (%)
A¤r›, n (%)
Variköz venler, n (%)
Venöz ödem, n (%)
Deri pigmentasyonu, n (%)
‹nflamasyon, n (%)
Aktif ülserler, n (%)
Venöz klinik ﬂiddet skoru, ortalama ± SD

BS tan›l› DVT’si
olan hastalar,
(n = 66)

37 ± 10
24 (36)
49 (74)
45 (68)
40 (61)
38 (58)
51 (77)
11 (17)
6.8 ± 5.0
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BS tan›l› DVT’si BS tan›s› olmaolamayan hasta - yan DVT’si olan
lar, (n =39)
hastalar, (n =37)

36 ± 8
1 (3)
13 (33)
0
1 (3)
0
0
0
0.4 ± 0.7

42±13
5 (14)
22 (60)
14 (38)
14 (38)
5 (14)
3 (8)
1 (3)
4.3 ± 3.6

P

<
<
<
<
<
<
<
<
<

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

P 064 . Koroner Arter Fistülü ile Seyreden Pulmoner Arter Anevrizmal› Behçet Hastal›¤›
Olgusu
1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Fulya Coﬂan, 1Fatih Ensaro¤lu, 1Ayﬂe Çefle.
1Kocaeli

Universitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

GEREKÇE
Behçet Hastal›¤› (BH), multisistemik inflamatuar
bir hastal›kt›r. Vasküler tutulum, hastal›¤›n hayat›
tehdit edebilen bulgular›ndan biridir. Ço¤unlukla
genç ve erkek hastalarda ortaya ç›kmaktad›r. Burada
hemoptizi ve efor dispnesi yak›nmas› ile hastanemize baﬂvuran, koroner arter ile pulmoner arter aras›nda fistül bulunan, pulmoner arter anevrizmas› olan
Behçet hastal›¤› olgusu sunulmuﬂtur.

OLGU
29 yaﬂ›nda erkek hasta, ilk defa 2003 y›l›nda tekrarlayan oral aft, genital ülser, folikülit ve sa¤ alt ekstremite derin ven trombozu ile baﬂvurdu¤u hastanede BH tan›s› konulmuﬂ. Düzenli takip olmayan hasta, verilen tedavileri de kullanmam›ﬂ. Son 6 ayd›r giderek artan nefes darl›¤› yak›nmas› olan hasta Haziran 2010’da yeni geliﬂen hemoptizi nedeni ile hastanemize baﬂvurdu. Hastan›n yap›lan fizik muayenesinde, hasta bitkin ve takipneik idi. Her iki alt ekstremitede bald›r çaplar› artm›ﬂt› ve ciltte hiperpigmentasyon mevcuttu. Yap›lan tetkiklerinde; eritrosit sedimantasyon h›z›, C reaktif protein, hemogram ve rutin biyokimya testleri normal bulundu. Paterji testi
negatifti. Üveit tespit edilmedi. Toraks bilgisayarl› tomografisinde (BT), ana pulmoner arter çap›nda art›ﬂ,
ana pulmoner arter ve sa¤ lober dalda depanden bölgede trombüse ait görünüm izlendi. Sol pulmoner arter izlenemedi. Sa¤ pulmoner arter orta ve lober dal-

da fusiform geniﬂleme ve sa¤ alt lober dalda anevrizmatik dilatasyon tespit edildi. Bat›n BT’de, karaci¤er
parankiminde özellikle sa¤ lobda belirgin olmak
üzere perfüzyon bozuklu¤u (hipoperfüzyon ile
uyumlu heterojenite), sa¤ portal ven içinde distalde
rekanalize görünümde multipl trombüsler ve dalakta
enfarkt ile uyumlu hipodens alan izlendi. Ekokardiyografisinde; ileri triküspid yetersizli¤i ve pulmoner
hipertansiyon (PH) tespit edildi. Ölçülen pulmoner
arter bas›nc› 90 mmHg idi. Hastaya, Behçet hastal›¤› ve pulmoner arter anevrizmas› tan›s› ile 1 gr/gün
siklofosfamid ve 3 gün 1 gr/gün metil prednizolon
pulse verildi. Ard›ndan tedavi, 60 mg/gün metil
prednizolon olarak düzenlendi. Yat›ﬂ› s›ras›nda gö¤üs a¤r›s› geliﬂen hasta, karars›z anjina pektoris tan›s› ile koroner yo¤un bak›mda takip edildi. Yap›lan
koroner anjiografisinde, koroner arterler normaldi.
Sa¤ koroner arter ile pulmoner arter aras›nda fistül
izlendi. Tedavisine, PH nedeni ile diltiazem 180
mg/gün eklendi. Hastan›n kardiyoloji-kalp ve damar
cerrahisi konseyinde de¤erlendirilmesi planland›.
Takibinin 4. haftas›nda 1 gr/gün siklofosfamid 2. kürü alan hastan›n steroid dozu tedricen azalt›lmaya
baﬂland›. Takiplerinde hastan›n hemoptizi ve gö¤üs
a¤r›s› yak›nmas› olmad›. Efor kapasitesinde belirgin
düzelme olan hasta, ayl›k siklofosfamid tedavisi alt›nda izlenmektedir.
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P 065 . Behçet Hastal›¤›nda Nadir bir Tutulum: Myozit

1Sedat Yilmaz, 2Muhammet Çinar, 2Hatice Tu¤ba Sanal, 1Ömer Karada¤, 3Y›ld›r›m Karslio¤lu, 1Ismail ﬁ›mﬂek, 1Hakan Erdem, 1Salih
Pay, 1Ayhan D›nç .
1Gülhane

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›,
3Gülhane T›p Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dal›.
2Gülhane

TARTIﬁMA:
BH’de venöz tutulum ön planda olmak üzere
hem venöz hem de arteryel sistem tutabilir. Koroner
arter ile pulmoner arter aras›nda fistül geliﬂimi, son
derece nadir bir komplikasyon olup literatürde henüz bildirilmemiﬂtir.
Behçet hastal›¤›, nedeni bilinmeyen sistemik bir
vaskülittir. S›kl›kla mukokütanöz bulgular ön planda
olsa da, göz, damar, gastrointestinal ve nörolojik tutulumlar da gözlenebilir. Behçet hastal›¤›nda kas tutulumu, yani myozit, nadirdir ve literatürde birkaç
vaka bildirilmiﬂtir. Bildirilen vakalar genellikle lokalize olsa da yayg›n myozit vakalar› da mevcuttur.

(150 mg/gün) tedavisi baﬂland›. Tedavinin 3. gününden itibaren yak›nmalar› tama yak›n geriledi.

VAKA 2
Mukokütanöz Behçet hastal›¤› tan›s› ile kolﬂisin tedavisi alt›nda olan 24 yaﬂ›nda bir erkek hasta, her iki
uylukta akut a¤r› yak›nmas› ile klini¤e yat›r›ld›. Palpasyon ile uyluk bölgeleri belirgin olarak hassast›. Nörolojik muayene ve di¤er sistem muayenelerinde herhangi
bir patoloji saptanmad›. Laboratuvar incelemelerinde
ESH ve CRP yüksekli¤i d›ﬂ›nda anormallik gözlenmedi.
Çekilen uyluk MR’›nda myonekroz saptanan hastaya 1
mg/kg dozunda kortikosteroid ve 150 mg/gün azatiopürin baﬂland›. Yak›nmalar› h›zla geriledi.

VAKA 1

TARTIﬁMA

38 yaﬂ›nda erkek hasta ateﬂ ile birlikte sa¤ el bile¤i ve her iki bald›r bölgesinde akut a¤r›, ﬂiﬂlik ve k›zar›kl›k yak›nmas› ile klini¤e yat›r›ld›. Hastaya yaklaﬂ›k 7 y›l önce Behçet hastal›¤› tan›s› konmuﬂ, fakat
herhangi bir ilaç kullanm›yordu. Fizik muayenede,
di¤er sistem muayeneleri normaldi. Eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) düzeyleri belirgin ﬂekilde yüksekti (85 mm/sa ve 266
mg/L). Kas enzimleri normal düzeyde idi. Ayr›ca di¤er immünolojik ve kan kültürleri dahil enfeksiyöz
nedenlere yönelik incelemelerinde bulgu saptanmad›. Sa¤ bald›ra yönelik yap›lan MR tetkikinde myonekroz saptand›. Sonras›nda kas biyopsisi yap›ld› ve
nekrotik kas fibrilleri ile birlikte inflamatuvar hücre
birikimi gözlendi. Behçet hastal›¤›na ba¤l› myonekroz tan›s› ile prednizolon (1 mg/kg) ve azatiyopürin

Literatürde Behçet hastal›¤a ba¤l› myozit 12 vakada bildirilmiﬂtir. Kas tutulumu, lokalize veya generalize olabilmekte ve erkeklerde daha s›k görülmektedir. Klinik seyirde, myozit s›kl›kla tek atak ﬂeklinde
bildirilmekle birlikte, nüksler görülebilir. Lokalize
formu klinik olarak bölgesel ﬂiﬂlik, ›s› art›ﬂ› ve hassasiyet ile karakterizedir. Teﬂhis genellikle klinik olarak
koyulur ancak MR görüntüleme teﬂhisi desteklemek
için yararl›d›r. Nadir bir tutulum oldu¤undan belirlenmiﬂ standart bir tedavi rejimi yoktur. Literatürde
myonekrozu kolﬂisin ile tedavi edilen bir olgu olmas›na ra¤men, ikinci olgumuzda kolﬂisin tedavisinin
myonekroz geliﬂimini engellemedi¤i göz önüne al›nd›¤›nda akut dönemde kortikosteroid ve idamede
immünsüpresif tedavi gerekli görünmektedir.
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TAKAYASU
P 066 . Takayasu Arteriti Türkiye’de HLA-B*52 ile iliﬂkili, B*51 ile iliﬂkisizdir

1Ziver ﬁahin, 2Müge B›çakç›gil, 1Güher Saruhan-direskeneli, 3Türk Takayasu Çal›ﬂma Grubu.
1Istanbul

T›p Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dal›,
T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
3Romatoloji Araﬂt›rma Ve E¤itim Derne¤i.
2Yeditepe

GEREKÇE

SONUÇLAR

HLA-B*51 ve HLA-B*52 aralar›nda iki amino asid
dizisi farkl›l›¤› olan iki HLA alelidir. Literatürde bu
iki alel iki farkl› vaskülit (HLA-B*51 Behçet Hastal›¤›; HLA-B*52 Takayasu Arteriti (TA)) ile iliﬂkili olarak
bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂma “Türk Takayasu Arteriti Çal›ﬂma Grubu” taraf›ndan izlenen hasta grubunun
HLA-B*51 ve HLA-B*52 aç›s›ndan de¤erlendirilmesini amaçlamaktad›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmada 15 farkl› merkezde takip edilen TA
hastalar› (n=305) yer alm›ﬂt›r. Hastalar›n ortalama
yaﬂ› 37, 8 y›l ve kad›n oran› %86 idi (n=264). TA
hastalar› ve sa¤l›kl› kontrollerden (n=210) elde edilen DNA örneklerinde HLA-B*51 ve HLA-B*52 alel
gruplar› diziye özgü primerlerle (Sequence Specific
Primer, SSP) yap›lan polimeraz zincir reaksiyonunda
(PZR) alel varl›¤› ya da yoklu¤u olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Sonuçlar ki-kare testi ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Takayasu Arteriti HLA-B*52 ile anlaml› bir iliﬂki
göstermiﬂtir (%22,3 (67/305) vs. %6.6 (14/210),
p<0.0001, OR: 4, 07, CI: 2, 19-7, 36). Öte yandan
TA ve kontrol gruplar› aras›nda HLA-B*51 da¤›l›m›nda bir farkl›l›k gözlemlenmemiﬂtir (%24,6 (75/305)
vs. %24,8 (52/210), OR: 0. 99). HLA-B*52 aleli taﬂ›yan hastalarda s›n›rl› aortik tutulum (Tip I) azal›rken
(OR: 0, 4, p=0,03), geç yaﬂta baﬂlang›ç da daha az
gözlenmektedir (OR: 0,3, p=0,009). Cerrahi giriﬂim
ihtiyac› ile HLA-B*52 aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r.

TARTIﬁMA
Bu çal›ﬂma ile, daha önce baﬂta Japonya olmak
üzere baﬂka etnik topluluklarda gösterilmiﬂ olan
HLA-B*52-Takayasu Arteriti iliﬂkisi Türkiye’deki hastalarla da desteklenmiﬂtir. HLA-B*51 ile herhangi bir
iliﬂki görülmemiﬂtir. HLA-B*52’nin Takayasu patogenezinde fonksiyonel bir rolü olabilir.
Çal›ﬂma ‹. Ü. BAP taraf›ndan desteklenmiﬂtir.
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P 067 . Takayasu Arteritinde Dolaﬂan Endotel ve E ndotel Öncü Hücreleri

2Serkan Do¤an, 1Dilek Solmaz, 3Özden Piﬂkin, 1Servet Akar, 4Aytaç Gülcü, 3Faize Yüksel, 1Gercek Can, 4Yi¤it Göktay, 1Merih Birlik,
1Nurullah Akkoç, 1Fatoﬂ Önen .
1Dokuz

Eylül
Eylül
3Dokuz Eylül
4Dokuz Eylül
2Dokuz

Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi
Üniversitesi

Hastanesi
Hastanesi
Hastanesi
Hastanesi

Iç Hastal›klar› Abd, Romatoloji Bd,
Iç Hastal›klar› Abd,
Iç Hastal›klar› Abd, Hematoloji Bd,
Radyoloji Abd.

GEREKÇE
Etiyolojisi belli olmayan Takayasu Arteritinde(TA), aktif dönemlerde yo¤un tedavi gereksinimleri nedeni ile hastal›k aktivasyonunun izlemi çok
önemlidir. Günümüzdeki klinik ve laboratuvar aktivasyon kriterleri takip için tek baﬂ›na yeterli olamamaktad›r. Bu çal›ﬂmada TA’de dolaﬂan endotel(DEH)
ve endotel öncü hücre say›lar›n›n (DEÖH) saptanmas› ve bu parametrelerin hastal›k aktivitesi ile iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 32 TA, 25 sistemik lupus eritematozus(SLE)’lu hasta(hasta kontrol grubu) ve 30 sa¤l›kl›
kontrol al›nm›ﬂt›r. Tüm hastalar›n ayr›nt›l› hastal›k
öyküsü elde edilmiﬂ ve tam fizik muayeneleri yap›lm›ﬂt›r. TA’li hastalar›n hastal›k aktivitesinin de¤erlendirilmesinde NIH aktivasyon kriterleri, DEI-TAK
skorlama sistemi ve DEI-TAK ‘’hekim global görüﬂü’’
ve radyolojik de¤erlendirmeler(B-mod ve doppler
USG ve MR anjiografi) kullan›lm›ﬂt›r. Hasta ve kontrol gruplar›nda DEH ve DEÖH say›lar› ak›m sitometri yöntemi kullan›larak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Gruplar›n
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Krusskall-Wallis analizi ve ki kare testi kullan›lm›ﬂt›r. Anlaml› farkl›l›k saptand›¤›nda,
Mann-Whitney U testi ile gruplar ikiﬂerli olarak karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. De¤iﬂkenler aras› iliﬂkilerin test edilmesinde Spearman korelasyon analizi uygulanm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
TA’li 32 hastan›n 29’u kad›n, 3’ü erkek ve ortalama yaﬂlar› 43.5 idi. Ortalama hastal›k süresi 5. 4 y›l

olarak bulundu. TA’li hastalar›n NIH aktivasyon kriterlerine göre %18.8’i aktif; DEI-TAK ‘’hekim global
görüﬂü’’ne göre %18.8’i aktif, %28. 1’i düﬂük dereceli aktif; radyolojik bulgulara göre ise %31’i aktifti.
NIH aktivasyon kriterleri ile DEI-TAK skorlama, DEITAK ‘’hekim global görüﬂü’’ ve radyolojik aktivite
aras›nda anlaml› iliﬂki saptand› (s›ras› ile r=0.529,
p=0.002; r=0.540, p=0.002; ve r=0.361, p=0.046).
Serum CRP düzeyleri TA’li (p=0.0018) ve SLE’li
(p=0. 009) hastalarda sa¤l›kl› kontrollere göre anlaml› olarak daha yüksekti. Dolaﬂan endotel hücre
say›lar› TA’li (7,02 ± 2,78 n/μl) ve SLE’li (7,24 ± 2,06
n/μl) hastalarda; sa¤l›kl› kontrollere (4,90 ± 1,82
n/μl) göre yüksek saptand› (s›ras› ile p=0,001 and
p<0, 001) ve serum CRP düzeyleri ile pozitif korelasyon gösterdi (r=0.228, p=0.34). DEÖH say›s› gruplar
aras›nda fark göstermedi.
TA’li hastalarda karotis intima-media kal›nl›¤›
(‹MK) (1,06 ± 0,60 mm), SLE’li hastalara (0, 56±0,
11mm) ve sa¤l›kl› kontrollere (0, 55±0, 11mm) göre
yüksek saptand› (p<0.001). Gruplar aras›nda karotis
aterom pla¤› görülme s›kl›¤› aç›s›ndan istatistiksel
fark görülmedi.

TARTIﬁMA
TA’de hastal›k aktivitesini izlemede kullan›lan
DEI-TAK skorlama, DEI-TAK ‘’hekim global görüﬂü’’
ve radyolojik aktivite göstergelerinin NIH aktivasyon
kriterleriyle uyum gösterdi¤i görülmüﬂtür. ‹zlemde ve
tedavi kararlar›n› vermede, DEH say›s›ndaki de¤iﬂikliklerden de yararlan›labilir.
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P 068. Takayasu Arteritli Hastalarda Leptin, A diponektin, Ghrelin ve Açillenmiﬂ Ghrelin
Düzeyleri
2Hatice Y›lmaz, 1Vedat Gerdan, 4Didem Kozac›, 1Servet Akar, 1Gerçek Can, 3Aytaç Gülcü, 3Volkan Çak›r, 3Yi¤it Göktay, 1Merih Bir lik, 1Nurullah Akkoç, 1Fatoﬂ Önen.
1Dokuz

Eylül Üniversitesi Iç Hastal›klar› Abd, Romatoloji Bd,
Eylül Üniversitesi Iç Hastal›klar› Abd,
3Dokuz Eylül Üniversitesi Radyoloji Abd,
4Ayd›n Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Teknoloji Araﬂt›rma Ve Uygulama Merkezi.
2Dokuz

GEREKÇE
Takayasu arteriti(TA)’nde, aktif dönemlerde yo¤un tedavi gereksiniminin ortaya ç›kmas› nedeniyle
hastal›k aktivitesinin izlemi büyük önem taﬂ›r. Günümüzdeki klinik ve laboratuvar aktivite kriterleri izlemde yeterli olmamaktad›r. Bu çal›ﬂmada; TA’li
hastalarda serum leptin, adiponektin düzeyleri, plazma ghrelin ve açillenmiﬂ ghrelin düzeyleri ve bu parametrelerin hastal›k aktivitesi ile iliﬂkisinin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 31 TA’li hasta ve 32 sa¤l›kl› kontrol
al›nm›ﬂt›r. Ayr›nt›l› hastal›k öyküsü al›nm›ﬂ ve tam fizik muayeneleri yap›lm›ﬂt›r. Hastal›k aktivitesi; NIH
aktivasyon kriterlerine, DEI-TAK skorlama sistemine
ve “DEI-TAK/hekim global görüﬂ”üne göre de¤erlendirilmiﬂtir. Ayr›ca B- mod ve doppler USG ve MR anjiografiler ile radyolojik olarak hastal›k aktivasyonu
araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Tüm örneklerde serum leptin, adiponektin ve plazma ghrelin ve açillenmiﬂ ghrelin ölçümleri ELISA okuyucusu ile kaydedilmiﬂtir. Gruplar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Mann-Whitney U testi, de¤iﬂkenler aras› iliﬂkilerin test edilmesinde Pearson korelasyon analizi uygulanm›ﬂt›r.

SONUÇLAR
TA’li 31 hastan›n 29’u kad›n, 3'ü erkek ve ortalama yaﬂlar› 44,2 idi. TA vekontrol gruplar›n›n yaﬂ, cinsiyet, bel/kalça çevresi ve VK‹ da¤›l›mlar› benzerdi.
TA’li 18 hastada(%58)tip 5 tutulum vard›; 18’i (%58)
steroid kullanmaktayd›. Hastalar›n N‹H aktivasyon

kriterlerine göre %20’si aktif; DEI-TAK“hekim global
görüﬂ”üne göre %19. 4’ü aktif, %22. 6’i düﬂük dereceli aktif; radyolojik bulgulara göre ise %33’ü aktifti.
NIH aktivasyon kriterleri ile DEI-TAK skorlama, “DEI-TAK/hekim global görüﬂü” ve radyolojik aktivite
aras›nda pozitif korelasyon saptand›[s›ras›yla
(r=0.566, p=0.001), (r=0.603, p=0.001) (r=0.409,
p=0.031)]. TA’li hastalardaki ghrelin (319.3 ± 202.6
pg/ml) ve açillenmiﬂ ghrelin (120,5 ± 94,4 pg/ml) düzeyleri sa¤l›kl› kontrollerdekinden (s›ras›yla 623,2 ±
270 pg/ml ve 180,9 ± 128,7 pg/ml) anlaml› olarak daha düﬂüktü. TA hastalar›ndaki ghrelin düzeyi, N‹H
aktivasyon kriterlerine ve“DEI-TAK/Hekim global görüﬂü”ne göre aktif olan hastalarda daha düﬂük bulundu(s›ras›yla p=0.041 ve p=0.016). Ghrelin ve açillenmiﬂ ghrelin düzeyleri serum WBC ve nötrofil say›lar›
ile negatif korelasyon gösterdi. Hasta ve kontrol grubunun leptin ve adiponektin düzeyleri aras›nda fark
yoktu. Koroner tutulumu olan hastalarda leptin ve
adiponektin düzeylerinin olmayanlara göre daha düﬂük oldu¤u saptand›. TA’li hastalardaki ortalama karotis intima-media kal›nl›¤› ölçümleri ile adiponektin
düzeyleri aras›nda pozitif korelasyon saptand›(s›ras›yla p=0.001 ve p=0.004).

TARTIﬁMA
Ghrelin düzeyindeki de¤iﬂikliklerin TA’de hastal›k aktivitesini izlemede ve tedaviyi düzenlemede
yararl› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Ayn› amaçla kullan›labilecek DEI-TAK skorlama, “DEI-TAK“hekim
global görüﬂü”ve radyolojik aktivite göstergeleri NIH
aktivasyon kriterleriyle uyum içerisindedir.
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P 069 . Takayasu Arteriti: P ulmoner Parankimal Bulgular

1Ali Akdo¤an, 2Medine Böge, 1Levent K›l›ç, 2Erhan Akp›nar, 1Ihsan Ertenli, 1ﬁule Apraﬂ Bilgen, 1Meral Çalgüneri, 1Sedat Kiraz .
1Hacettepe
2Hacettepe

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Ünitesi,
Üniversitesi Radyoloji Abd.

G‹R‹ﬁ
Takayasu arteritinde pulmoner arter tutulumu görülebilir. Hastal›¤a eﬂlik eden pulmoner parankimal
bulgular konusunda bilgi s›n›rl›d›r. Bu çal›ﬂmada Takayasu arteritinde pulmoner parankimal bulgular›n›n
tan›mlanmas› amaçlanm›ﬂt›r.

METOD
Çal›ﬂma Takayasu arteriti tan›s› ile izlenen 52
hasta ile yap›ld›. Hastalar›n tan› ve takipleri s›ras›nda
gerçekleﬂtirilen aorta BT anjiografileri pulmoner parankimal lezyonlar aç›s›ndan retrospektif olarak incelendi. Radyolojik tetkiklerine hastane kay›t sistemi
kullan›larak ulaﬂ›ld›. Onyedi hastan›n takipleri MR
anjiografi yap›lm›ﬂt›, 3 hastan›n takipleri d›ﬂ merkezde yap›lm›ﬂ olmas› nedeni ile de¤erlendirilemedi.
Otuziki hastan›n aorta anjiografileri de¤erlendirildi.

SONUÇLAR
Radyolojik olarak de¤erlendirilen 13 (%41) hastada pulmoner parankimal lezyonlar saptand›.
11(%34) hastada pulmoner arter tutulumu vard›.
Saptanan pulmoner lezyonlar s›ras›yla buzlu cam
dansiteleri 6 (%19), mozaik perfüzyon 4 (%12), nodüller 2 (%6), konsolidasyon 2 (%6), kaviter lezyon
2 (%6), septal kal›nlaﬂma 1 (%3) idi. Hastalar›n 1 tanasinde mozaik perfüzyon takip s›ras›nda ortaya ç›km›ﬂt›. ‹lk tetkikinde parankimal lezyon saptanan 12
hastan›n 10 tanesinde 8 ay-6 y›ll›k takiplerinde yap›-

lan radyolojik tetkiklerinde: buzlu cam görünümünün 2 hastada, konsolidasyonun 1 hastada, nodüllerin 1 hastada, mozaik perfüzyonun iki hastada geriledi¤i gözlendi. Lezyonu olan 6(%46) hastada mevcut pulmoner parankimal radyolojik bulgularda takipte de¤iﬂiklik olmad›¤› saptand›. Pulmoner arter tutulumu olan hastalarda pulmoner parankimal lezyonlar daha s›kt› (10/11 hastaya karﬂ› 3/21 hasta;
p<0.001). Pulmoner kaviter lezyonlardan bir tanesi
yine mozaik perfüzyon görünümü de olan hastada
mantar infeksiyonuna ba¤l› olarak geliﬂmiﬂti. Di¤er
kaviter lezyonu olan hasta ayn› zamanda Crohn hastal›¤› tan›s› ile izleniyordu. Pulmoner nodülleri olan
bir di¤er hastada ayn› zamanda sarkoidoz birlikteli¤i
düﬂünülmüﬂtü.

TARTIﬁMA
Takayasu arteriti hastalar›nda spesifik olmayan
pulmoner parankimal lezyonlara s›k rastlanmaktad›r.
Pulmoner arter tutulumu olan hastalarda parankimal
lezyonlar›n s›kl›¤› fazlad›r ve pulmoner arter tutulumu bu lezyonlar›n geliﬂimi ile ilgili olabilir. Kaviteler
ve nodüller olan hastalarda infeksiyon ve eﬂlik eden
di¤er granülomatöz hastal›klar›n birlikteli¤i dikkat
çekicidir. Anti-TNF, anti IL-6 tedavilerinin kullan›lmas›n›n gündemde oldu¤u Takayasu arteritinde pulmoner parankimal lezyonlar›n dikkatle araﬂt›r›lmas›
gereklidir.
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P 070. Takayasu Arteriti Hastalar›nda Ankilozan Spondilit S›kl›¤›

1Süleyman Yildirim, 1Gülen Hatem›, 1Sebahattin Yurdakul, 1Izzet Fresko, 1Huri Özdo¤an.
1Cerrahpaﬂa

T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›.

AMAÇ
Takayasu arteriti olan hastalarda olgu bildirisi
olarak sakroiliit varl›¤› bildirilmiﬂ olmas›na ra¤men,
bu hastalarda ankilozan spondilit (AS) s›kl›¤›n› araﬂt›ran bir araﬂt›rma daha önce yay›mlanmam›ﬂt›r. Bu
çal›ﬂman›n amac› Takayasu arteritli hastalarda ankilozan spondilit s›kl›¤›n› belirlemektir.

YÖNTEM
Klini¤imizde Takayasu arteriti tan›s›yla takip edilen ve ACR kriterlerini dolduran bütün hastalar çal›ﬂmaya al›nd›. 114 Takayasu hastas› ile birlikte 77 romatoid artrit (RA) ve 29 AS hastas› da de¤erlendirildi. Hastalarda sakroiliiti taramak amac›yla hastalara
daha önce güvenilirli¤i denenmiﬂ olan ve inflamatuar bel a¤r›s›, kalça a¤r›s›, sabah sertli¤i, artrit, topuk
a¤r›s› varl›¤›n› sorgulayan bir anket yap›ld›. Ankette
sorulardan en az birine olumlu yan›t veren hastalar
klini¤imize davet edilerek fizik muayeneleri yap›ld›
ve pelvis grafileri çekildi. Grafiler deneyimli üç romatolog taraf›ndan farkl› iki günde, hastalar›n tan›lar›na ve birbirlerinin de¤erlendirmelerine kör olarak
okundu. Modifiye New York kriterlerine göre yap›lan alt› de¤erlendirmeden en az üçünde iki tarafl› 2.
derece veya tek tarafl› 3.-4. derece olarak de¤erlendirilen grafiler sakroiliit olarak kabul edildi.

SONUÇLAR

de AS ve Crohn tan›s› vard›. Sa¤ olan 100 hastadan
4’ünün daha önce AS tan›s› bilinmekteydi. Bu dört
kiﬂinin birinde ayn› zamanda Crohn tan›s› da vard›.
Kalan 96 hastan›n telefonla 75’ine ulaﬂ›labildi. Ulaﬂ›lan hastalara yap›lan ankette 75 hastan›n 36’s› sorular›n en az birine olumlu yan›t verdi. ‹leri de¤erlendirme için klini¤e davet edilen bu 36 kiﬂiden 29’u
çal›ﬂmaya kat›lmay› kabul etti. Grafileri de¤erlendirilen 29 kiﬂiden ikisinin sakroiliiti tespit edildi. Bu iki
kiﬂiden birinin ayn› zamanda Crohn tan›s› da mevcuttu. Kontrol gruplar› aras›nda RA hastalar›nda 2/77
(%3) ve AS hastalar›nda 28/29 (% 97) sakroiliit saptand›. Toplam 114 Takayasu hastas›n›n 8 inde (%7)
sakroiliit saptand›. Bunlar›n üçünde eﬂlik eden
Crohn hastal›¤› da vard›. Geri kalan 5 kiﬂinin Crohn
hastal›¤› ile ilgili yak›nmas› yoktu. Grafilerin yorumunda gözlemcilerin hem birbirleri ile hem de kendi içlerinde uyumu iyiydi (kappa: gözlemciler aras›
0.89, 0.89, 0.69 ve gözlemciler içi 0.93, 0.69, 0.71).

TARTIﬁMA
Takayasu arteriti hastalar›nda ankilozan spondilit
görülme s›kl›¤› %7’dir. Bunlar›n bir k›sm›na Crohn
hastal›¤› da eﬂlik etmektedir. Büyük çapl› damarlar›
tutan bir vaskülit olan Takayasu arteritine ankilozan
spondilit ve Crohn hastal›¤›’n›n eﬂlik ediyor olmas›,
patogenezde olas› ortak inflammatuar yollar›n rol ald›¤›n› düﬂündürmektedir.

114 Takayasu arteriti hastas›n›n 14’ü ölmüﬂtü.
Ölen hastalardan birinin ayn› zamanda AS, birinin
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P 071 . Takayasu Arterit’inde Hastal›k De¤erlendirilmesi: Literatür Taramas› Sonuçlar› ve
bir Uzman Görüﬂü Araﬂt›rmas›
1Haner Direskeneli, 1Sibel Z. Ayd›n, 2Peter Merkel, 3Türk Takayasu Çal›ﬂma Grubu.
1Marmara

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
Universitesi, Boston,
3Romatoloji Araﬂt›rma Ve E¤itim Derne¤i.
2Boston

GEREKÇE
Takayasu Arteritinde (TA) hastal›k de¤erlendirmesi ölçütlerinin literatür taramas› ve Türk uzman görüﬂlerinin anketi ile araﬂt›r›lmas›.

YÖNTEMLER
“PubMed” kullan›larak “Takayasu’s arteritis”,
“activity”, “remission” ve “relapse” tarama baﬂl›klar›
(keyword) ile ‹ngilizce literatürde 1994-2010 aras›
yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar de¤erlendirildi (vaka bildirimleri ve derlemeler hariç). Literatür özetinin sunulmas› sonras› Türk romatologlar (n=34, 20 uzman/akademisyen ve 14 romatoloji yan-dal uzmanl›k ö¤rencisi) ve 2 yabanc› uzman TA’da hastal›k de¤erlendirmesi üzerine bir ankete yan›t verdiler.

SONUÇLAR
“Takayasu’s arteritis” içeren 4400 baﬂl›k içinde
hastal›k aktivitesi ile iliﬂkili 62 çal›ﬂma saptand›. Bu
çal›ﬂmalar›n %45’inde (n=28) klinik (vaka serileri, tedavi, prognoz), %32’sinde (n=20) biomarker’lar/patogenez ve %22’sinde (n=14) vasküler görüntüleme de¤erlendirilmiﬂti. Aktif hastal›k için bir NIH çal›ﬂmas›
(Kerr, 1994) en çok refere edilen tan›mlama idi (%48,
n=30). “Aktif hastal›k” tan›m› %84 (n=52) çal›ﬂmada
akut-faz yan›t›n› (ESH/CRP), %73’ünde (n=45) konstitüsyonel yak›nmalar›, %53’ünde (n=33) klinik olarak
vasküler iskemi bulgular›n› ve %58’inde (n=36) anjiografik tutulumu içeriyordu. Bir komposit hastal›k aktivite indeksi 3 çal›ﬂmada (BVAS=2, ITAS=1) ve hasta-kökenli bir test (SF-36) 2 çal›ﬂmada kullan›lm›ﬂt›.

Literatür özeti sonras›, uzmanlara TA için bir “alt›n standart” tan›mlamalar› istendi. Klinik ya da görüntüleme ile yeni damar/organ tutulumu %84 tercih
edilirken, doktor global de¤erlendirmesi (GD) %13
(hasta GD: %0) seçildi. Bir hastal›k de¤erlendirme
indeksi için en s›k seçilen parametreler: yeni üfürüm
ve görüntüleme de¤iﬂiklikleri (her ikisi de %100), yeni ekstremite klodikasyonu (%97), akut-faz yan›t›
(%97), arteriyel duyarl›l›k (%94), ateﬂ (%88) ve konstitüsyonel bulgular (%84) idi. Uzmanlar ikili bir aktivite de¤erlendirmesini (aktif vs. inaktif) yetersiz bulsalar da (%63), TA’da hafif vs a¤›r hastal›k (%80) ve
hasar vs. aktivite (%83) ayr›mlar›n›n kolay olmad›¤›nda birleﬂtiler. BVAS ve ondan geliﬂtirilen DEI.Tak’da yer alan baz› baﬂl›klar TA de¤erlendirmesi
için uygun bulundu (kardiovasküler: %100, MSS:
%93, renal: %87, abdominal: %83, oküler: %83 ve
muskuloskeletal: %72). Ancak bir k›s›m sistem de¤erlendirmesi daha az gerekli görüldü (solunum:
%50, cilt: %47, KBB: %24, genitoüriner: %19).

TARTIﬁMA
Literatürde Takayasu Arteriti de¤erlendirmesinde
kullan›lan ölçütler genelde Türk uzman görüﬂü ile
uyumlu olmakla beraber, klinisyenin tedavi kararlar›n› etkileyen akut-faz yan›t› ve vasküler görüntüleme komposit indekslerde yer almamaktad›r. Uluslararas› kabul görecek minimum (core) bir de¤erlendirme ölçütleri (outcome measure) çal›ﬂmas› gereklidir.
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P 072 . Takayasu Arteritli Bir Olguda ‹mmunsupresif Tedavi Sonras› Geliﬂen Herpes
Ensefaliti
1Melike Kalfa, 1Figen Yargucu Zihni, 1P›nar Talu Ocakç›, 1Gökhan Keser, 1Kenan Aksu.
1Ege

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ad, Romatoloji Bd.

G‹R‹ﬁ
Takayasu arteriti (TA); büyük ve orta çapl› arter
tutuluﬂu gösteren inflamatuar bir arterittir. TA tedavisinde, artm›ﬂ immun yan›t› bask›lamak amac›yla kortikosteroid ve metotreksat gibi immunsupresif ajanlar
(‹A) kullan›lmaktad›r. ‹mmunsupresyon ne amaçla
olursa olsun tedavi alt›ndaki hastalarda f›rsatç› enfeksiyonlar›n geliﬂmesine neden olabilir. Bu enfeksiyonlardan biri de herpes virus infeksiyonudur. Burada, literaturde ilk kez olarak, immunsupresif tedavi
alt›ndayken herpes simpleks virus (HSV) ensefaliti
geliﬂtiren TA’li bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
29 yaﬂ›nda kad›n hasta, Eylül 2009’da her iki alt
ekstremitede kladikasyo, halsizlik ve kilo kayb› yak›nmalar›yla baﬂvurmuﬂtur. Fizik bak›s›nda bilateral
alt ekstremite nab›zlar›n›n palpe edilemedi¤i saptanm›ﬂt›r. Yap›lan anjiografide abdominal aorta infrarenal segmentte total oklüzyon görülmüﬂtür. Cerrahi
bölümünde okluziv aortik segment rezeke edilip

greft yerleﬂtirilmiﬂtir. Rezeke edilen örne¤in patolojik
incelemesinde dev hücreli arterit, lümende trombus
varl›¤› saptanm›ﬂ ve bu bulgularla birlikte TA tan›s›
konulmuﬂtur. Hastaya siklofosfamid I.V. pulse tedavisi ve yüksek doz kortikosteroid tedavisi baﬂlanm›ﬂt›r. Bu tedavinin 5. ay›nda ateﬂ yüksekli¤i, konuﬂma
bozuklu¤u ve bilinç kapanmas› oluﬂmuﬂtur. Kranial
magnetic rezonans (MR), MR anjiografi ve beyin
omurilik s›v›s› (BOS) incelemeleri yap›lm›ﬂt›r. BOS
HSV PCR testi pozitif saptanan olguya parenteral
asiklovir tedavisi baﬂlanm›ﬂt›r. Bu tedaviden dramatik yan›t al›nan olgunun klinik bulgular› k›sa sürede
düzelmiﬂtir. Sekelsiz iyileﬂen olgunun halen takip ve
tedavisi devam etmektedir.

SONUÇ
‹mmunsupresif tedavi alan olgular baﬂta viral enfeksiyonlar olmak üzere f›rsatç› infeksiyon geliﬂimi
için risk alt›ndad›rlar. TA’nde de, immunsupresif tedavi s›ras›nda, herpes enfeksiyonlar› geliﬂebilece¤i
ak›lda tutulmal›d›r.
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ER‹ﬁK‹N ST‹LL
P 073 . Eriﬂkin Still Hastal›¤› Patogenezinde TNFRSF1A Gen Varyasyonlar›n›n Yeri

1Fulya Coﬂan, 1Gökhan Erba¤, 2Zeliha Emrence, 1Ayten Yaz›c›, 1Bar›ﬂ Y›lmazer, 2Duran Üstek, 1Ayﬂe Çefle.
1Kocaeli
2Istanbul

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilm Dal›, Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi Deneysel T›p Araﬂt›rma Enstitüsü Genetik Bilim Dal›.

GEREKÇE
Eriﬂkin Still Hastal›¤› (ESH) ESH, ateﬂ, eritematöz
cilt döküntüsü, bo¤az a¤r›s›, poliartralji-artrit, yüksek
ferritin düzeyi ile karakterize etyolojisi bilinmeyen
sistemik inflamatuar bir hastal›kt›r. TNF reseptörü ile
iliﬂkili sendrom (TRAPS), TNFRSF1 genindeki mutasyonlar›n neden oldu¤u otoinflamatuar bir hastal›k
olup tekrarlayan ateﬂ, cilt bulgular›, artrit ataklar› ile
karakterizedir. TRAPS ataklar› steroid tedavisine yan›t
verir. TRAPS, TNFRSF1A genindeki muatasyonun yerine göre farkl› klinik özellikler gösterebilmektedir.
Bu çal›ﬂmada her iki hastal›¤›n benzer klinik bulgular› olmas› nedeniyle ESH hastalar›nda TNFRSF1A genindeki varyasyonlar›n araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
KOÜ Romatoloji BD poliklini¤inden takip edilmekte olan 21 ESH hastas› (%63.6 kad›n, ortalama
yaﬂ: 38.45±14; ortalama hastal›k süresi: 3.3 ± 2.3;
ortalama hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›: 35.1 ± 14.4) ve 50
sa¤l›kl› kontrol çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Tüm ESH hastalar›ndan TNFRSF1A geninin exon 2-3-4-5 dizilemesi
yap›lm›ﬂt›r. Burada saptanan intron 4 polimorfizmi

(rs1800692) Mnl1 restriksiyon enzimi kullan›larak
PCR-RFLP metodu ile analiz edilmiﬂtir.

SONUÇLAR
ESH hastalar›nda daha önce bildirilmiﬂ TRAPS ile
iliﬂkili TNFRSF1A geni mutasyonu saptanmam›ﬂt›r.
Dizilemede saptanan tek varyasyon intron 4 üzerindeki(T>C, rs1800692). ESH hastalar›nda TT genotipi
frekans› %15, TC genotipi %45, CC genotipi %40
s›kl›¤›nda bulunmuﬂtur. Sa¤l›kl› kontroller bu varyasyon aç›s›ndan arﬂt›r›ld›¤›nda; TT genotipi %22, TC
genotipi %41, CC genotipi %37 oran›nda bulunmuﬂtur. ‹ntron 4 polimorfizminin allel ve genotip da¤›l›m› aç›s›ndan hasta ve sa¤l›kl› grup karﬂ›laﬂt›rmas›nda
istatistiksel anlaml›l›k saptanmam›ﬂt›r (p=0.78). Yine
bu polimorfizmin klinik bulgular aç›s›ndan da¤›l›m›n›n istatistiksel analizinde anlaml›l›k saptanmam›ﬂt›r.

TARTIﬁMA
Bu çal›ﬂmada genetik etyolojisi belli olmayan
ESH hastalar›nda TNFRSF1A geninin rolü araﬂt›r›lm›ﬂ
olup, anlaml› iliﬂki saptanmam›ﬂt›r. Daha geniﬂ çapl› araﬂt›rmalar için bir ön çal›ﬂma niteli¤indedir.
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P 074 . Poliartiküler Tutulumlu Eriﬂkin Still Hastalar›n›n Yeni ACR/EULAR Romatoid Artrit
Kriterleri ile S›n›fland›r›lmas›

1Burak Erer, 1Ahmet Omma, 1Esra Hatipo¤lu, 1Bahar Art›m-esen, 1Yasemin ﬁahinkaya, 1Özlem Pehlivan, 1Murat Inanç, 1Lale Öcal,
1Orhan Aral, 1Sevil Kamal›, 1Ahmet Gül.
1Istanbul

Üniversitesi, Istanbul T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Ad, Romatoloji Bd.

G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Eriﬂkin Still Hastal›¤› (ESH) sistemik inflamatuar
bulgular ile birlikte, küçük ve büyük eklemlerin tutulumuyla seyredebilen, seronegatif ve s›kl›kla kronikleﬂen bir hastal›kt›r. Bu yönüyle özellikle kronik poliartiküler tutulum ile seyreden hastal›k formu s›kl›kla romatoid artrit ile (RA) ay›r›c› tan›ya girmekte ve
bazen kesin tan› konulmas›nda güçlüklerle karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Bu çal›ﬂmada, RA için tan›mlanan yeni ACR/EULAR s›n›fland›rma kriterlerinin özellikle
poliartiküler seyirli ESH’da RA kriterlerini ne oranda
karﬂ›layaca¤›n›n retrospektif olarak de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

10’dan fazla küçük-büyük eklem tutulumu saptand›. Tüm hastalar›n akut faz göstergeleri (CRP ve
ESH) yüksekti ve tüm hastalarda semptom süresi 6
haftadan uzundu. Bu veriler do¤rultusunda poliartiküler tutulumlu 11 hastan›n yeni ACR/EULAR s›n›fland›rma kriterlerine göre 6 ve üzerinde skor elde
ettikleri saptand› (%22). Ayr›ca, geriye kalan 22
hastan›n 3’ünde anti-CCP antikorlar› (> 100 IU/mL)
saptand›. Bu hastalardan birisi, anti-CCP sonucu
puanlamaya dahil edilmeden de RA s›n›fland›rma
kriterlerini doldurmaktayd› (skor=7). Ancak sonuçlar› etkilememesi amac›yla anti-CCP pozitif hastalar de¤erlendirmeye kat›lmad›.

TARTIﬁMA

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya Bilim Dal›m›zda izlenen ve Cush/Yamaguchi kriterlerine göre s›n›fland›r›labilen 50 ESH
hastas› (yaﬂ 43 ± 15, %28 erkek) dahil edildi. Hastalar›n verileri dosya kay›tlar› taranarak incelendi. Her
bir hasta için elde edilen veriler, yeni ACR/EULAR s›n›fland›rma kriterleri için tan›mlanan skorlama yöntemine göre puanland›r›ld› ve 10 üzerinden 6 ve daha yüksek skor elde eden hastalar›n RA s›n›fland›rma
kriterini doldurdu¤u kabul edildi.

ESH’n›n özellikle poliartiküler tutulum ile seyreden formu RA ile benzer klinik bulgular gösterebilmektedir. Yeni tan›mlanan ACR/EULAR s›n›fland›rma kriterlerinin poliartiküler tutulum ile seyreden
ESH hastalar›nda kar›ﬂ›kl›¤a neden olaca¤› görülmektedir. Bu hastalar›n standart tedavilere ve biyolojik ilaçlara yan›t›n›n RA hastalar›ndan farkl› oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, yeni kriterlerin bu aç›dan geliﬂtirilmeye ihtiyac›n›n oldu¤u söylenebilir.

SONUÇLAR
‹ncelenen 50 hastan›n 28’inde poliartiküler tutulum bulunmaktayd›. Bu hastalar›n 13’ünde
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P 075 . Eriﬂkin Still Hastal›¤› Seyrinde Milier Tüberküloz Geliﬂen Bir Olgu

1Murat Turgay, 3Halil Kurt, 2Y›ld›z Uçar, 1Orhan Küçükﬂahin, 2Özlem Kumbasar.
1Ankara

Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
3Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› Ana Bilimdal›.
2Ankara

Eriﬂkin Still hastal›¤› etiyolojisi bilinmeyen nadir
görülen sistemik inflamatuvar bir hastal›kt›r. Milier
tüberküloz özellikle immün sistemi bozuk hastalarda
görülen multisistemik tutulum örne¤i gösteren tüberküloz formudur. Bu sunumda kronik böbrek yetmezli¤i bulunan eriﬂkin still hastal›¤› tan›s› konulan ve takipleri esnas›nda pansitopeni geliﬂmesi üzerine yap›lan kemik ili¤i biopsisinde tüberküloz tan›s› alan bir
hasta takdim edilmiﬂtir.
8 y›ld›r kronik böbrek yetmezli¤i tan›s›yla izlenen
ve hemodializ program›nda olan 30 yaﬂ›ndaki erkek
hasta, 3 haftay› geçen geceleri yükselen ateﬂ, bo¤az
a¤r›s›, ateﬂ esnas›nda makülopapüler döküntü yak›nmalar›yla baﬂvurdu. Yap›lan laboratuar testlerinde
lökositoz, sedimentasyon yüksekli¤i, yüksek plazma
ferritin düzeyi(5584 ng/ml) tespit edilen hastaya di¤er nedeni bilinmeyen ateﬂ sebepleri d›ﬂlanarak eriﬂkin still hastal›¤› tan›s› konuldu ve 1mg/kg steroid tedavisi verildi. Bu dönemde çekilen toraks tomografisi normaldi. Tedavi sonras› klinik ve laboratuar bulgular› gerileyen hastan›n tedavi süreci içinde 45. gününde ateﬂ ve kilo kayb› ﬂikayetleriyle enfeksiyon
hastal›klar› klini¤ine kabul edildi. Hastan›n fizik muayenesinde muköz mebranlar› soluk, ateﬂ: 39°C, sol
akci¤er bazalinde solunum sesleri azalm›ﬂ oldu¤u
tespit edildi. Laboratuar de¤erlendirilmesinde beyaz
küre: 0.7 hc/L, k›rm›z› küre: 2.33, PLT: 22. 000hc/L,

Hg: 7.2gr/dl, HCT: 21.2, Neu: 0.3, sedimentasyon:
113mm/saat, CRP: 8 mg/l 3, kreatin: 3.7 mg/l, AST: 5
UI/L, ALT: 10 UI/L, PA AC grafisinde sol sinüsü kapal›, sol akci¤er orta ve alt zonda homojen dansite
art›m›, toraks BT’ sinde mediastinel ve hiler bölgede
konglomere lenfadenopati, sol akci¤erde plevral effüzyon, sa¤ akci¤er üst ve orta zonda buzlu cam görünümü saptand›. Pansitopenisi nedeniyle yap›lan
kemik ili¤i biopsisinde fibrinoid nekroz ile karakterize granülomatöz inflamasyon ve quantiferon-TB pozitif saptand›. Hastan›n steroid tedavisi kesilerek 4’lü
anti TBC tedavisi baﬂland›. Bu arada al›nan kan kültüründe tüberküloz basili üredi. Anti TBC tedavinin
15. gününde ateﬂ yüksekli¤i, PA AC grafisinde plevral s›v› art›m›, plazma ferritin düzeyi 36691 ng/ml
tespit edilen hastaya Still aktivasyonu düﬂünülerek
0.5 mg/kg steroid tedavisi tekrar baﬂland›. Steroid ve
anti TBC tedavi ile ateﬂi ve pansitopenisi kontrol alt›na al›nan hastan›n anti TBC tedavisi 12 aya tamamland›. Kontrol toraks BT’sinde mediastinel ve hiler
lenf nodlar› küçülmüﬂ ve kalsifiye olarak saptand›.
Özellikle ülkemiz gibi tüberkülozun yayg›n görüldü¤ü ülkelerde, immünsüpresif tedavi öncesi TBC
aç›s›ndan taranmas› ve gerekli durumlarda INH proflaksisi yap›lmas›na dikkat çekilmesi amaçl› olgu sunulmuﬂtur.

ﬁekil 1. Mediastinel ve hiler lenfadenopati, üst zonlarda buzlu cam görünümü

117

GUT
P 076 . Türkiye’deki Gut Hastalar›n›n Demografik ve Klinik Özellikleri :
Çok Merkezli Bir Çal›ﬂma
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Üniversitesi T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›,
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4Kahramanmaraﬂ Sütçü Imam Üniversitesi T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›,
5Pamukkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.
2Gaziantep

AMAÇ
Farkl› bölgelerdeki gut hastalar›ndan klinik bilgilerin derlenmesi ve bölgeler aras› farkl›l›klar›n irdelenmesi

HASTALAR ve YÖNTEM
5 ayr› üniversite hastanesi romatoloji kliniklerine
baﬂvuran gut hastalar›n›n bilgileri kaydedildi. Bulgular, hastalar›n yaﬂad›klar› ﬂehirlere göre bölgeler belirlendi ve karﬂ›laﬂt›r›ld›: 1. bölge: Isparta ve Denizli, 2. bölge: Ankara ve çevresi, 3. bölge: Gaziantep
ve Kahramanmaraﬂ

SONUÇLAR
104 hastan›n 27’si 1. bölge, 29’u 2. bölge, 43’ü
3. bölgede, 5’i baﬂka bölgelerde yaﬂamaktayd› (91
erkek, 13 bayan). Ortalama yaﬂ: 56.7 ± 14.4 (minmaks: 22-91), ilk atak görülme yaﬂ›: 51.4 ± 14.4
(min-maks: 18-90). Birinci ve ikinci atak aras› süre
(median) 6 ayd› (min-maks: 0-180ay). Ataklar hastalar›n %80.5’inde 1. y›lda, %14.9’unda 2. y›lda, %4.
6’s›nda 3. y›ldan sonra tekrarlam›ﬂt›r. ‹lk atakta en s›k
tutulan eklem 1. MTF eklemi %82.4, daha sonra
ayakbile¤idir %9.8. Diz ve dirsekler %2 hastada, di¤er eklemler ise %3.9 oran›nda tutulmuﬂtur. Tutulan
eklemde hassasiyet/ﬂiﬂlik/k›zar›kl›k %96/97/87 oran›nda saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n %8.9’unda eklemde
kristal görülür kalan kesimde görülmemiﬂ veya bak›lmam›ﬂt›r. Y›ll›k atak say›s› %30.7 hastada 1 ve alt›,
%45.5 hastada 2-3, %23.8 hastada 3’ten fazla olarak
bildirilmiﬂtir. Hiperürisemi %92.9, tofüs %12. 4 hastada bulunmuﬂtur. Böbrektaﬂ› öyküsü %24, ailede

gut öyküsü %8.7 hastada saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n
%10.7’si alkol, %21.4’ü diüretik, %21.4’ü aspirin
kullanmakta olduklar›n› söylemiﬂlerdir. Obesite hastalar›n %44.2’sinde, DM %19.2’sinde, hiperlipidemi
%26’s›nda, hipertansiyon %48.1’inde, koroner arter
hastal›¤› %16.3’ünde saptanm›ﬂt›r. %69.1 hastada
diyet tek baﬂ›na ata¤› tetikleyen neden olarak not
edilmiﬂtir. Di¤er ata¤› tetikleyen nedenler: %4.3 alkol tek baﬂ›na, %6. 4 diyet ve ilaç, %3.2 diyet ve alkol, %1.1 diyet, alkol ve ilaç, %1.1 tek baﬂ›na ilaç,
%5.3 di¤er nedenler. %9.6 hastada tetik faktör bulunamam›ﬂt›r. Kolﬂisin %90.1, allopürinol %54.5,
nsaii’lar %40. 6 ve steroidler %17.8 hastan›n tedavisinde kullan›lm›ﬂt›r. %72.4 hastada tam, %27.6 hastada parsiyel yan›t al›n›rken 2 hastada yan›t al›namam›ﬂt›r. Hastalar›n %74.7’sinde tam, %23.2’sinde
parsiyel uyum gösterirken %2 hasta tedaviye hiç
uyum göstermemiﬂtir. Hastalar›n %17.3’ünde ishal,
kar›n a¤r›s›, bulant›, kaﬂ›nt›, karaci¤er enzim yüksekli¤i gibi yan etkiler görülmüﬂtür.

SONUÇ
Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u erkektir ve %90’dan
fazlas›nda tan› klinik bulgular ile konulmuﬂtur. Alkol
çok önemli bir sorun gibi görünmemektedir. Diyete
uymama hastalar›n %80’inde tekbaﬂ›na veya di¤er
faktörler ile birlikte hastal›¤› tetiklemiﬂtir. Farkl› bölgelerin hastalar› aras›nda hiperürisemi varl›¤›, ilk tutulan eklem ve tetikleyen faktörler aç›s›ndan ciddi
fark görülmemiﬂtir. Ancak ilk atak yaﬂ› ve komorbid
faktörler aç›s›ndan farkl›l›k olabilir. Bu farklar› irdelemek için daha fazla hasta gereklidir.

Bölge

Yaﬂ

E/K

obesite

DM

Hiperlipidemi

HT

KAH

Renal taﬂ

Tofüs

Hiperürisemi

MTF

Diyet

Alkol

1

62.4±11.8

21/6

%18,5 (5/27)

%37 (10/27)

%48,1 (13/27)

%74,1 (20/27)

%22,2 (6/27)

%11, 1(3/27)

%18,5 (5/27)

%92,6 (25/27)

%84,6 (22/26)

%68 (17/25)

%8 (2/25)

2

47.1±13.6

25/4

%48,3 (14/29)

%17,2 (5/29)

%27,6 (8/29)

%48,3 (14/29)

%20,7 (6/29)

%24, 1(7/29)

%10.3 (3/29)

%93.1 (27/29)

%75.6 (22/29)

%63 (17/27)

%3.7 (1/27)

3

46.7±12.7

40/3

%62.8 (27/43)

%11.6 (5/43)

%14 (6/43)

%30.2 (13/43)

%11.6 (5/43)

%32. 6(14/43)

%9.3 (4/37)

%92.1 (35/38)

%88.1 (37/42)

%73.7 (28/38)

%2.6 (1/38)
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P 077 . 228 Türk Gut Hastas›n›n Klinik ve Demografik Özellikleri

1Timuçin Kaﬂifo¤lu, 2Bünyamin K›sac›k, 3Sema Y›lmaz, 4Ismail Sar›, 5Ismail ﬁimﬂek, 1ﬁule Yaﬂar Bilge, 3Recep Tunç, 1Cengiz Korkmaz,
5Ayhan Dinç.
1Eskiﬂehir

Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilimi Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
3Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
4Bozyaka E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Bölümü,
5Gülhane Askeri T›p Akademisi Romatoloji Bilim Dal›.
2Gaziantep

G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Gut hiperürisemi ve eklemlerde monosodyum
ürat kristal birikimi ile karakterize metabolik bir hastal›kt›r. Gut ve di¤er metabolik hastal›klar aras›nda
potansiyel bir ba¤lant› vard›r.
Bu çal›ﬂman›n amac› gut hastalar›n›n demografik
karakterlerinin, komorbid hastal›klar›n›n, akut atak
klinik bulgular›n›n, diet al›ﬂkanl›klar›n›n ortaya konmas›d›r.

METOT
Bu çal›ﬂma çok merkezli olarak yap›ld› ve akut
artrit ata¤› esnas›nda hastalar de¤erlendirildi. Bir romatolog taraf›ndan demografik bilgiler, klinik öykü
ve fizik muayene bulgular› de¤erlendirilip kaydedildi. Bilgiler online bilgi kay›t sistemi (Romadigital)
üzerinden topland›. Gut tan›s›nda, ﬂu 3 kriterden en
az birinin varl›¤›n› gerektiren Amerikan Romatoloji
Derne¤i kriterleri kullan›ld›: eklem s›v›s›nda ürat
kristalleri, ürat kristalleri içerdi¤i kan›tlanm›ﬂ bir tofüs, ya da 12 klinik, laboratuvar veya radyografik tan› kriterinden herhangi 6’s›n›n bulunmas›.

SONUÇLAR
Bu çal›ﬂmada 228 hasta (%89 erkek, ortalama yaﬂ
± SD, 54 ± 14.3 y›l). Obezite, hipertansiyon, dislipidemi, diabetes mellitus ve nefrolitiazis öyküsü s›ras›yla 126 (%55.3), 113 (%53.9), 111 (%48.7), 41
(%18), ve 40 (%17.5) hastada mevcuttu.

Akut gut artriti karakteristikleri ﬂöyleydi: ilk atak
yaﬂ›: 48.3 ± 7.8 y›l (ortalama±SD), monoartiküler
ata¤› olan hastalar: 190 (%83. 3), iki veya daha fazla eklemde artriti olan hastalar: 38 (%16. 7) ve en s›k
etkilenen eklem: birinci metatarsofalengeal eklemdi.
Y›ll›k atak say›s› hastalar›n %48’inde 3’ten fazla,
%36’s›nda 1-3, %16’s›nda 1’den azd›. Akut gut artriti olan hastalar›n hepsinde eklem a¤r›s›, %96’s›nda
ﬂiﬂlik, %84’ünde eritem saptand›.
Diet al›ﬂkanl›klar› incelendi¤inde 43 (%15.3) hastan›n günde bir veya daha fazla kadeh alkol kulland›¤›, 33 (%14.5) hastan›n günde bir veya daha fazla
porsiyon et veya deniz ürünleri tüketti¤i saptand›.
Tofüs 39 hastada (%17), radyografik eklem hasar› 16
(%7) hastada saptand›.

TARTIﬁMA
Türk hastalarda, ko-morbid metabolik hastal›klar
s›kl›kla guta eﬂlik eder. Aﬂ›r› alkol, et ve deniz ürünleri tüketimi gut hastalar›nda s›kt›r, fakat bizim hastalar›m›z›n ço¤unlu¤unda görülmedi. Bu da koruyucu önlemlerin daha az önemli olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür. Bizim popülasyonumuzdaki daha az s›kl›ktaki radyolojik eklem hasar›, monoartiküler ataklar›n daha yüksek oranda olmas› ile aç›klanabilir.
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A‹LEV‹ AKDEN‹Z ATEﬁ‹
P 078. Ailevi Akdeniz Ateﬂli Hastalarda Dolaﬂan Adipokin ve Grelin Düzeyleri

1Vedat Gerdan, 1Didem Kozac›, 1Fatoﬂ Önen, 1Feride Yüksel, 1Özgül Soysal, 1Dilek Solmaz, 1Necati Günay, 1Nurullah Akkoç, 1Ser -

vet Akar.
1Dokuz
2Adnan

Eylül Üniversitesi T›p Fakultesi Hastanesi Iç Hastal›klar› Abd Romatoloji Bd,
Menderes Üniversitesi, Bilim Teknoloji Arastirma Ve Uygulama Merkezi.

GEREKÇE
Ailevi Akdeniz ateﬂi (FMF); akut, tekrarlay›c›,
kendini s›n›rlayan ateﬂli serozit ataklar› ile karakterize otoinflamatuvar bir hastal›kt›r. Mevcut kan›tlar
ataks›z dönemde de subklinik inflamasyonun sürmekte oldu¤una iﬂaret etmektedir. Proinflamatuvar
bir molekül oldu¤u düﬂünülen leptin ile birtak›m anti-inflamatuvar özellikler gösteren adiponektin en iyi
bilinen adipokinlerdir. Grelin iﬂtah› uyaran ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir gastrik peptitdir. Sonuç olarak bu çal›ﬂmada FMF hastalar›nda dolaﬂan
adipokin ile ghrelin düzeylerini ve bu moleküller ile
hastal›k özellikleri aras›ndaki iliﬂkiyi test etmeyi
amaçlad›k.

YÖNTEM
Ataks›z dönemdeki 48 FMF hastas› ile yaﬂ, cins
ve vücut kitle indeksi (BMI) uyumlu 40 sa¤l›kl› kontrol çal›ﬂmaya dahil edildi. Obez veya çok zay›f hastalar, diyabet ve di¤er endokrin anormallikleri veya
karaci¤er hastal›¤› olanlar çal›ﬂmadan d›ﬂland›. Plazma leptin, adiponektin ve total grelin konsantrasyonlar› ile CRP düzeyleri ELISA metodu (BioVendor
GmbH, Heidelberg, Almanya ve IMUCLONE® CRP
(hs) ELISA) ile ölçüldü.

SONUÇLAR

Medical Center taraf›ndan ileri sürülen ﬂiddet skorlamas›na göre 21 hasta hafif (%43,8), 11 orta (%22,9)
ve 16 hasta (%33,3) ﬂiddetli hastal›¤a sahipti. Genetik analiz sonucuna ulaﬂ›lan 42 hastan›n 28’i (%66.
6) M694V için homozigot veya heterozigot idi. Ataks›z dönemdeki FMF hastalar›m›zda hsCRP düzeyleri
kontrollere göre anlaml› derecede yüksekti (3,6 ± 2,9
mg/L v.s 1,2 ± 1,2 mg/L ve p<0, 001). Çal›ﬂma grubumuzda adiponektin düzeyleri kontrollere göre anlaml› derecede düﬂük bulundu (16,7 ± 8,9 Ìg/mL vs
27,7 ± 15,9 Ìg/mL ve p<0. 001). Hastalar›m›z›n leptin düzeyleri kontrollere göre daha düﬂük olma e¤iliminde olmas›na karﬂ›n fark istatistiki anlaml›l›¤a
ulaﬂmad› (25,2 ± 16, 2 ng/mL vs 34,9 ± 27,2 ng/mL
ve p=0. 051), total grelin düzeyleri ise iki grup aras›nda benzerdi (525,9 ± 155,8 pg/mL vs 577,8 ±
234,2 pg/mL ve p=0,221). Plazma adiponektin düzeyleri; hsCRP ile negatif korele iken (p<0, 001 ve
r=-0,405) atak tipi, ﬂiddeti, M694V pozitifli¤i veya
ESH ile iliﬂkili bulunmad› (p>0.05).

TARTIﬁMA
Bu sonuçlar, FMF hastalar›nda ataks›z dönemde
süregiden subklinik inflamasyonun adiponektin üretimini bask›layabilece¤ini veya düﬂük adiponektin
düzeylerinin bu hastalardaki subklinik inflamasyona
katk›da bulunabilece¤ini düﬂündürmektedir.

Hasta ve kontrol gruplar›na ait baz› klinik ve demografik özellikler tablo’da özetlenmiﬂtir. Sheba
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*p de¤eri FMF hastalar› vs kontrol grubu
** BMI; vücut kitle indeksi
FMF hastalar›n=48

Kontroln=40

p*

Yaﬂ (y›l)

35, 8 ± 8,2

35,6 ± 8,6

0,88

Kad›n hastalar; n(%)

17 (35%)

16 (40%)

0,66

Ortalama hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ› (y›l)

13,4 ± 7,9

Ortalama tan› an›ndaki yaﬂ (y›l)

25,6 ± 9,2

Boy (cm)

171,4 ± 9.2

171,5 ± 8.3

0,95

Kilo (kg)

73.7 ± 13.4

72. 5 ± 11.4

0,67

Bel çevresi (cm)

84.5 ± 11.8

82, 8 ± 9.7

0,48

BMI** (kg/mÇ)

24,7 ± 3,1

24, 5 ± 2,8

0,79

P 079 . Kolﬂisin Tedavisi Alan Ailesel Akdeniz Ateﬂi Hastalar›ndaki Kar›n A¤r›s› Ataklar›n›n
Akut Apandisit ile Ay›r›c› Tan›s›nda Serum Amiloid A, Prokalsitonin ve ‹drar NAsetil Glukozaminidaz’›n De¤erlendirilmesi

1Hakan Korkmaz, 2Yunus Ugan, 3Mete Ak›n, 4Fatih Ermiﬂ, 5Firdevs Aylak, 2Mehmet ﬁahin, 5Hüseyin Vural, 2ﬁevket Ercan Tunç.
1Süleyman

Demirel Üniversitesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
Demirel Üniversitesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›,
3Süleyman Demirel Üniversitesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Gastroenteroloji Bilim Dal›,
4Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹sparta Devlet Hastanesi,
5Süleyman Demirel Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dal›.
2Süleyman

GEREKÇE
Ailesel Akdeniz Ateﬂi (AAA)’nin kar›n a¤r›s› ata¤›n›n akut apandisit gibi di¤er akut kar›n a¤r›s› yapan nedenlerden ay›rt edilmesi önemlidir. Bu çal›ﬂmada kolﬂisin tedavisi alan AAA hastalar›ndaki peritonit ata¤› ile
yeni geliﬂebilecek akut apandisitin ay›r›m›nda serum
amiloid A (SAA), serum prokalsitonin ve ‹drar N-asetil
glukozaminidaz’›n (Ü-NAG) rolünü araﬂt›rd›k.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 25 AAA atak, 26 AAA atak d›ﬂ›, 15
akut apandisit hastas› ve 20 sa¤l›kl› kontrol grubu
al›nd›. Her bir grupta eritrosit sedimantasyon h›z›
(ESH), lökosit, C- reaktif protein (CRP), prokalsitonin,
SAA ve Ü-NAG de¤erleri çal›ﬂ›ld›.

SONUÇLAR
Verilerin analizi sonucunda akut apandisit grubunda AAA atak grubuna göre prokalsitonin ve lökosit düzeyleri anlaml› olarak yüksek saptand› (s›ras›yla p=0,013 ve p<0,001). Her bir parametrenin akut
apandisit için hem en sensitif hem de en spesifik cut-

off de¤eri hesapland›. Prokalsitonin için cut-off de¤eri 0,099 ng/ml iken, sensitivite %60, spesifite %87,
lökosit için cut-off de¤eri 14000/mm3 iken, sensitivite %86,7 spesifite %88,6 bulundu. Prokalsitonin ve
lökosit birlikte bak›ld›¤›nda sensitivite %53, spesifite
%96 bulundu. SAA ve Ü-NAG düzeyi aç›s›ndan akut
apandisit ve AAA atak gruplar› aras›nda anlaml› fark
saptanmad› (p=0,280). SAA için cut-off de¤eri 395.
26ng/ml, Ü-NAG için cut-off de¤eri 0,03 IU/mmolkreatinin olarak hesapland›. Lökosit ve SAA birlikte
bak›ld›¤›nda sensitivite %73,3, spesifite %92, lökosit
ve Ü-NAG birlikte bak›ld›¤›nda sensitivite %73,3,
spesifite %91,6 olarak hesapland›.

TARTIﬁMA
Kolﬂisin tedavisi alan AAA hastalar›nda peritonit
ata¤› ile akut apandisitin ay›r›m›nda yüksek serum
prokalsitonini yard›mc› parametre olarak kullan›labilir. Beraberinde lökositozun olmas› akut apandisit tan›s›n› kolaylaﬂt›rabilir. Lökositoz ile birlikte SAA veya Ü-NAG düzeylerine bak›lmas› da ay›r›c› tan›da
faydal› olabilir.
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P 080. Ailevi Akdeniz Ateﬂinde Sitotoksik T L enfosit Antijeni -4 (CTLA-4) Promotor -318
C/T Gen Polimorfizmi ‹liﬂkisi

1Eren Erken, 2Ramazan Güneﬂaçar, 1Suzan D›nkç›.
1Çukurova
2Mustafa

Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji-immünoloji Bilim Dal›/adana,
Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dal›/hatay.

GEREKÇE

SONUÇLAR

T hücresi membran› yüzeyinde bulunan Sitotoksik T lenfosit antijeni-4 (CTLA-4) ve CD28 molekülü, antijen sunan hücre yüzeyindeki B7 ligand› ile ba¤lanarak, antijen sunumunun kostimulasyonunu düzenler. CD28 aktivasyonu antijen sunumuna ba¤l› T hücresi aktivasyonunu uyar›rken,
CTLA-4 aktivasyonu bu uyar›y› inhibe eder. CTLA4 gen polimorfizmlerinin, CTLA-4’ün inhibitör rolünü etkiledi¤i bilinmektedir. CTLA-4 geni +49 G
allelinin T hücresi aktivasyonunun kontrolünde
azalma ile iliﬂki gösterdi¤i, promotor bölgede yer
alan -318 T allelinin ise promotor bölge aktivitesinde art›ﬂa yol açt›¤› bildirilmiﬂtir. CTLA-4 +49 G
allelinin SLE ve romatoid artrit gibi çeﬂitli otoimmün hastal›klar›n patogenezine katk›da bulundu¤unu gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur. Yak›n zamanda CTLA-4 -318 T allelini taﬂ›yan bireylerde, T
hücrelerinde CTLA-4 mRNA transkripsiyonunun ve
CTLA-4 protein ekspresyonunun artt›¤› dolay›s› ile
CTLA-4’ün inhibitör etkisinin artt›¤› gösterilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada bir otoinflamatuvar hastal›k olan ailevi Akdeniz ateﬂinde CTLA-4 geni polimorfizmlerinin s›kl›¤›n›n belirlenmesi ve bu polimorfizmlerin
hastal›¤›n temel klinik özellikleri ile iliﬂkisinin
araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Yetmiﬂ beﬂ ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) hastas› ve
179 sa¤l›kl› bireyde CTLA-4 gene -318 C/T and +49
A/G polimorfizmleri PCR-RFLP tekni¤i ile araﬂt›r›ld›.

CTLA-4 geni -318 C/T polimorfizminin CT genotipi ve T alleli s›kl›klar›, AAA hastalar›nda (%21.3 ve
%10.7) sa¤l›kl› kontrollere (%10.7 ve %5.3) oranla
anlaml› olarak artm›ﬂ bulundu (p= 0.029 ve p=
0.035). CTLA-4 geni +49 A/G polimorfizmi genotip
ve allel frekanslar›, AAA hastalar› ve sa¤l›kl› kontroller aras›nda farkl› bulunmad›. ‹ncelenen her iki polimorfizm ile hastal›¤›n temel klinik özellikleri aras›nda anlaml› iliﬂki bulunmad›.

TARTIﬁMA
Bir otoinflamatuvar hastal›k olan AAA patogenezinde adaptif immün sistemin yer ald›¤› otoimmün mekanizmalar rol oynamaz; aksine innate immün sistem ile
iliﬂkili inflamasyon, hastal›¤›n klinik belirtilerinden sorumludur. AAA hastalar›nda -318C/T genotipi ve T alleli s›kl›¤›n›n artm›ﬂ olmas›, hastal›¤›n non-otoimmün
patogenezine katk›da bulunabilir. CTLA-4 -318 T allelinin CTLA-4 geninde promotor aktivite art›ﬂ›na yol açt›¤› bilinmekte olup, AAA hastalar›nda saptad›¤›m›z
artm›ﬂ CT genotipi ve T alleli, aktivitesi artan CTLA-4
arac›l›¤› ile kostimülasyonun inhibisyonu sonucu T
hücresi uyar›lmas›n›n engellenmesine yol açarak, otoimmün mekanizmalar› engelleyebilir. Bu bulgu, AAA
patogenezinde antijene özgül T hücresi aktivasyonu ve
otoantikor yap›m› gibi otoimmün mekanizmalar›n etkili olmamas›na katk›da bulunabilir. Otoimmün hastal›klarla iliﬂkili oldu¤u bildirilmiﬂ olan CTLA-4 +49 A/G
polimorfizminin AAA hastalar›nda sa¤l›kl› kontrolden
farkl› bulunmamas› da, bu hastal›¤›n non-otoimmün
patogenezini desteklemektedir.
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P 081 . FMF Hastalar›nda Nötrofil Fonksiyonlar›n›n Göstergesi Olarak Oksidatif Stres ve
Kalsiyum Sinyali Üzerine Kolﬂisinin Etkisi

1Hal›l Dem›rkan, 1Mehmet ﬁah›n, 2C›hang›r O¤uz, 1Yunus Ugan, 2Mustafa Naz›ro¤lu, 1Ercan Tunç, 3Mete Akin.
1Süleyman

Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›,
Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Biyofizik Anabilim Dal›,
3Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dal›.
2Süleyman

GEREKÇE
FMF patogenezinde MEVF gen mutasyonlar› sonucunda hatal› sentezlenen proteinlerle enflamasyonun bask›lanamamas› ve seröz zarlara olan nötrofil
göçü suçlanmaktad›r. Ataklar esnas›nda nötrofillerde
aktivasyonu yans›tan say› ve kemotaktik aktivite oldukça artm›ﬂt›r. Hastal›¤›n tedavisinde kullan›lan
kolﬂisin nötrofil aktivasyonunda hem fagositoz hem
de kemotaksisi önleyerek inhibitör etkiye sahip bir
ilaçt›r. Çal›ﬂmam›zda FMF hastalar›nda atak dönemi
ve atak d›ﬂ›nda nötrofil aktivasyonunda rol oynamas› muhtemel oksidatif stres bulgular› ile birlikte sitozole Ca+2 ak›ﬂ› ölçülerek bu parametreler üzerine
kolﬂisinin etkisi araﬂt›r›ld›.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 6 sa¤l›kl› kontrol grubu ile FMF tan›s›
olan 6 atak ve 12 atak d›ﬂ› (kolﬂisin tedavisiyle hastal›¤› remisyonda olan 6 hasta ile kontrol alt›nda olmayan 6 hasta) olmak üzere 18 hasta al›nd›. FMF
akut atak karar› için; fizik muayene bulgular› ile birlikte laboratuar olarak lökositoz, CRP ve sedimentasyon yüksekli¤i esas al›nd›. Oksidatif stresi de¤erlendirmek amac›yla lipid peroksidasyonu (LPO) göstergesi olan malondialdehit (MDA) ve antioksidanlardan glutatyon (GSH) ve glutatyon peroksidaz (GSHPx) de¤erleri nötrofillerde ve serum örneklerinde çal›ﬂ›ld›. Ayr›ca sitozole Ca+2 giriﬂi de¤erlendirildi.

SONUÇLAR
Nötrofillerdeki MDA de¤erleri FMF atak grubunda kontrol ve remisyon grubuna göre anlaml› oranda

yüksek saptand› (p<0. 05). Nötrofillerdeki MDA de¤erleri kolﬂisine cevap vermeyen grupta da di¤er tüm
gruplara göre anlaml› oranda yüksekti (p<0. 01). Serumdaki MDA düzeyleri de atak grubunda kontrol ve
remisyon grubuna göre (p<0. 05), kolﬂisine cevaps›z
grupta da remisyon grubuna göre (p<0.05) yüksek
saptand›. GSH ve GSH-Px de¤erleri, nötrofil ve serumlarda gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermedi. Nötrofillerde sitozole Ca+2 giriﬂ de¤erlerine bak›ld›¤›nda FMF atak grubunda hem kontrol grubuna
göre (p<0. 05) hem de remisyonda olan gruba göre
anlaml› yüksek saptand› (p<0. 05). Kolﬂisine cevap
vermeyen gruptakilerde ise hem kontrollere göre,
hem akut atak grubuna göre, hem de remisyon grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› yüksek saptand› (p<0.01).

TARTIﬁMA
FMF hastalar›nda atak geliﬂmesinde artm›ﬂ nötrofil aktivasyonu önemli mekanizmalardan biridir. Bulgular›m›za göre oksidatif stres göstergelerinin ve sitozole Ca+2 giriﬂinin özellikle atak hastalar› ile tedaviye cevaps›z grupta artm›ﬂ olmas› FMF hastal›¤›nda
nötrofil aktivasyonunda bu moleküler mekanizmalar›n rolünün olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Oksidatif stres ve sitozole Ca+2 giriﬂinde artma, FMF hastal›¤›n aktivasyonu ve remisyon sa¤lanamamas›nda,
nötrofil aktivasyonu ile iliﬂkili olarak rol oynamaktad›r. Kolﬂisine cevap veren hastalarda oksidatif stres
ve nötrofillerde Ca+2 art›ﬂ› bulunmam›ﬂt›r. Buna göre kolﬂisin bu mekanizmalar üzerine inhibitör bir etkiye sahip olabilir.

123

P 082 . Bolu ‹linde Ailesel Akdeniz Ateﬂi Tan›s›yla ‹zlenen Hastalarda Demografik ,
Klinik ve Genetik Özellikler

1Cemal Bes, 2Dilek Do¤ruer, 1Eyüp Aytek›n, 2Esra Tu¤, 2Selma D. Gepd›remen, 1Mehmet Soy.
1Abant
2Abant

Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal T›p Fakültesi, Romatoloji,
Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal T›p Fakültesi, T›bbi Genetik.

AMAÇ
Ailesel Akdeniz Ateﬂi (AAA)’nde klinik ve genetik
özellikler farkl› toplumlarda de¤iﬂkenlik gösterir. Baz› çevresel faktörler de bu de¤iﬂkenli¤e katk›da bulunabilir. Bu çal›ﬂmadaki amac›m›z Bolu ilinde AAA
tan›s›yla izledi¤imiz hastalar›n demografik, genetik
ve klinik özelliklerini de¤erlendirmektir.

HASTALAR ve YÖNTEM
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, ‹zzet Baysal T›p
Fakültesi Romatoloji Bilim Dal› Poliklini¤inde izlenen 41’i kad›n (%57.7), 30’u erkek (%42.3) toplam
71 hasta çal›ﬂmaya al›nd›.

SONUÇLAR
Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 33 y›l, hastal›k yaﬂ› ortalamas› 16.59 y›l, ortalama kolﬂisin kullanma süresi

3.32 y›l, y›lda ortalama atak say›s› 8.95, ortalama tan›da gecikme süresi 13.25 y›l bulundu. Tüm hastalara ülkemizde en s›k görülen 5 mutasyonu içeren
MEFV gen mutasyonu (M694V, M680I, M694I,
V726A, E148Q) bak›ld›: hastalar›n 18’inde (%25.3)
M694V homozigot pozitif, 29’unda (%40.8) heterozigot pozitif bulunurken 6 hastada (%8.4) bak›lan 5
mutasyonun hepsi negatif bulundu. Aile anamnezi
44 hastada (%61.9) saptand›. 24 hastada (%33.8)
apendektomi hikayesi vard›. 4 hastada (%5.6) nefrotik düzeyde proteinüri tespit edildi.

TARTIﬁMA
Bolu ve çevresi kökenli hastalar›m›z›n verileri ülkemiz verilerine benzer saptanm›ﬂt›r. MEVF mutasyonu olarak en s›k M694V saptanm›ﬂt›r.
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P 083 . Doku Düzeyindeki Travman›n Ailevi Akdeniz Ateﬂi Ataklar›ndaki Rolü?

1Ömer Karada¤, 1Sedat Yilmaz, 1Veli Yazisiz, 1Muhammet Çinar, 1Hakan Erdem, 2U¤ur Muﬂabak, 1Salih Pay, 1Ayhan Dinç.
1Gülhane
2Gülhane

T›p Fakültesi, Romatoloji Bilim Dal›,
T›p Fakültesi, Immünoloji Bilim Dal›.

G‹R‹ﬁ

SONUÇLAR

Genel olarak psiﬂik veya fiziksel streslerin ailevi
Akdeniz ateﬂi (AAA) ataklar›n› tetikleyebildi¤i kabul
edilmektedir. Bu tür durumlar hücresel veya doku düzeyinde bir travmaya yol aç›yor olabilirler. Is› ﬂoku
proteinleri, yüksek hareketlilikli grup kutu proteini 1
(HMGB-1) ve matriks metalloproteinleri gibi endojen
tehlike sinyalleri, yani alarminler, inflamatuvar yan›t
sürecindeki baﬂlang›ç tetikleyicileridir ve stres alt›ndaki ya da hasarl› hücrelerden sal›n›rlar. AAA ataklar›nda psiﬂik veya fiziksel travman›n bir bileﬂeni olarak
alarminlerin rolü daha önce çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada bir grup AAA hastalar›nda atak s›ras›nda alarmin düzeyleri bak›lm›ﬂ ve ayn› hastalardaki atak sonras› dönemdeki düzeyler ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Akut atak sonuçlar› aktif ankilozan spondilit (AS) hastalar› ve sa¤l›kl› kontrollerle (SK) de karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.

HASTALAR ve YÖNTEMLER
Çal›ﬂmaya 28 AAA, 15 AS ve 16 SK al›nd›. Akut
faz reaktanlar›na (eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH),
C-reaktif protein (CRP), tam kan say›m›) ek olarak
HSP-60, HSP-70, HMGB1, MMP-2 ve MMP-9 düzeyleri ölçüldü. Ölçümler AAA hastalar› için atak ve
atak d›ﬂ› için ayr› ayr› yap›ld›.

Her 3 grup da yaﬂ ve cinsiyet aç›s›ndan benzerdi.
AAA hastalar›nda atak s›ras›nda HSP-60, HSP-70,
HMGB1 ve MMP-2 düzeylerinde atak sonras› döneme göre art›ﬂ saptanmad›. Benzer ﬂekilde atak s›ras›ndaki düzeyler ile AS ve SK düzeyleri aras›nda da
farkl›l›k bulunmad›. MMP-9 düzeyleri atak s›ras›nda
düﬂüﬂ gösterse de istatistiksel olarak anlaml›l›k göstermedi. Atak MMP-9 düzeyleri sa¤l›kl› kontrollerden anlaml› düzeyde düﬂük bulundu. Korelasyon
analizinde, MMP-9 düzeyleri ESH, CRP ve lökosit
düzeyleri ile negatif ﬂekilde korele idi (s›ras›yla; r: 0.502, -0.561, 0.402).

TARTIﬁMA
AAA ataklar› esnas›nda MMP-9 hariç di¤er alarminlerin düzeylerinde, ataks›z dönemdeki hastalar,
AS ve sa¤l›kl› kontrol grubuna k›yasla herhangi bir
anlaml› farkl›l›k saptanmad›. ‹nflamatuvar yan›t›n
sonland›r›lmas›nda önemli bir faktör oldu¤u ileri sürülen MMP-9, AAA’da ata¤›n sonlanma mekanizmas› aç›s›ndan anlaml› olabilir.
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P 084. Merkezimizde Takip Edilen Ailevi Akdeniz Ateﬂi (FMF) Olan 100 Hastan›n Klinik
ve MEFV Mutasyonlar›n›n ‹rdelenmesi

1Soner Senel, 2Saadettin K›l›çkap, 3Hilmi Ataseven, 4ﬁenol Çitli, 4Ilhan Sezgin.
1Cumhuriyet

Üniversitesi,
Üniversitesi,
3Cumhuriyet Üniversitesi,
4Cumhuriyet Üniversitesi,
2Cumhuriyet

Iç Hastal›klar› Ad, Romatoloji B. d,
Iç Hastal›klar› Ad, T›bbi Onkoloji B. d,
Iç Hastal›klar› Ad, Gastroenteroloji B. d,
T›bbi Genetik Ad.

GEREKÇE
Merkezimizde FMF tan›s› ile izlenen hastalardaki
klinik bulgular ile MEFV genetik mutasyonlar›n›n de¤erlendirilmesinin amaçland›¤› tan›mlay›c› kesitsel
bir kohort çal›ﬂmas›d›r.

YÖNTEM
Merkezimizde Ekim 2009- A¤ustos 2010 tarihleri
aras›nda gözden geçirilmiﬂ Tel Hashomer kriterlerine
göre tan› konulan ve takipleri yap›lan FMF’li hastalar›n demografik verileri, hastal›k baﬂlang›ç yaﬂ›, tan›
yaﬂ›, ailede FMF öyküsü, ateﬂ, peritonit, plörit, artrit,
erizipel benzeri eritem ve di¤er klinik bulgular› ile
amiloidozis, proteinuri ve ek hastal›klar› varl›¤› aç›s›ndan sonuçlar› de¤erlendirildi. Hastalardan multipleks PCR reverse hybridizasyon strip Assay yöntemi
ile 12 MEFV mutasyonu çal›ﬂ›ld›. Hastalara ait klinik
ve demografik bilgiler birebir anket yöntemi kullan›larak elde edildi.

SONUÇLAR
Çal›ﬂmada FMF tan›s› alan 38’i erkek, 62’si kad›n
toplam 100 hasta de¤erlendirildi. Hastalar›n ortanca
yaﬂ› 27 idi (min-max: 14-55). Ortanca tan› yaﬂ› 24 idi
(min-max: 5-55). Cinsiyete göre hastalar›n tan› yaﬂlar› benzer bulundu (p=0.714). Birinci veya ikinci
derece yak›nlarda FMF öyküsü %78 idi. Amilodozis
ve proteinuri 4 (%4) hastada var idi ve üçünde Homozigot M694V di¤erinde Heterozigot M694V ve
M680I mutasyonu mevcut idi. En s›k görülen beﬂ

semptomun s›kl›¤› ise; peritonit %93, ateﬂ %89, plörit %59, artrit %56 ve erizipel benzeri eritem %26
idi. Özgeçmiﬂlerinde %23 oran›nda appendektomi
öyküsü vard›. FMF ile iliﬂkili olabilecek ek hastal›k
olarak %6 spondiloartropati ve %1 Henoch Schönlein vasküliti tespit edildi. Hastal›k tan›s› ile baﬂlang›ç
yaﬂ› aras›ndaki geçen ortanca süre 5 y›l (min-max:
0-36) idi. Toplam 92 hastada bak›lan 12 MEFV mutasyonundan sekizine (M694V, M680I, V726A,
E148Q, A744S, P369S, R761H ve F479L) rastland›.
Hastalar›n %22.8’inde homozigot, %42. 4’ünde bir
heterozigot, %32.6’s›nda bileﬂik heterozigot, %1.
1’inde üç heterozigot mutasyon saptan›rken %1.
1’inde hiçbir mutasyon saptanmad›. Görülen mutasyonlar›n, homozigot/heterozigot olmas›na göre alel
frenkanslar› Tablo 1’de sunulmuﬂtur.

TARTIﬁMA
Hastalar›m›z›n klinik özellikleri ayn› bölgeden
daha önce bildirilmiﬂ yay›nlardaki ile uyumlu idi. Aile öyküsünün çal›ﬂmam›zda önceki bildirilmiﬂ verilere (%21 vs %78) göre daha yüksek ç›kmas› sadece
birinci derece de¤il ikinci derece aile yak›nlar›nda
da FMF varl›¤›n›n sorgulamas›yd›. Amilodoza en s›k
neden olan mutasyon literatürle uyumlu olarak
M694V bizim 4 vakam›zda da saptand›. MEFV mutasyonlar›n›n s›kl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
s›rasyla, M694V, M680I, E148Q, olmas› ile daha önce bildirilen yay›ndan farkl› olarak ikinci s›kl›kta
E148Q yerine M680I mutasyonu saptand›.

MEFV mutasyonu

Homozigot (n / %)

Heterozigot (n / %)

M694V
M680I
E148Q
V726A
A744S
P369S
R761H
F479L

14 (15.2)
4 (4.3)
0
2 (2.2)
0
0
0
0

39 (42.4)
22 (23.7)
16 (17.4)
12 (13)
4 (4.3)
3 (3.3)
3 (3.3)
1 (1.1)
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P 085 . Kolﬂisin Tedavisi Alan Ailesel Akdeniz Ateﬂi Hastalar›ndaki Akut Peritonit
Ataklar›n›n Ay›r›c› Tan›s›nda ‹drar N-A setil Glukozaminidaz , Mikroalbumin ve
Beta 2 M ikroglobulin’in De¤erlendirilmesi
1Hakan Korkmaz, 2Yunus Ugan, 3Mete Ak›n, 4Fatih Ermiﬂ, 5Firdevs Aylak, 5Hüseyin Vural, 2Mehmet ﬁahin, 2ﬁevket Ercan Tunç.
1Süleyman

Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
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4Sa¤l›k Bakanl›¤› Devlet Hastanesi, Iç Hastal›klar› Klini¤i, ‹sparta,
5Süleyman Demirel Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›.
2Süleyman

G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Klinikte Ailesel Akdeniz Ateﬂi (AAA)’nin kar›n a¤r›s› ata¤›n›n akut apandisit gibi di¤er kar›n a¤r›s› yapan nedenlerden ay›rt edilmesinde zorluk çekilmektedir. Bu çal›ﬂmada kolﬂisin tedavisi alan AAA hastalar›ndaki peritonit ata¤› ile yeni geliﬂebilecek akut
apandisitin ay›r›m› amac›yla idrar N-asetil glukozaminidaz (Ü-NAG), idrar‚ 2 mikroglobulin, idrar mikroalbumin, idrar sodyum (Na) ve kalsiyum (Ca) parametreleri de¤erlendirildi.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 25 AAA atak, 26 AAA atak d›ﬂ›, 15
akut apandisit hastas› ve 20 sa¤l›kl› kontrol grubu
al›nd›. Her hastan›n ve kontrollerin idrar parametreleri spot idrarda çal›ﬂ›ld›. Her parametrenin ölçülen
de¤eri eﬂ zamanl› olarak spot idrarda ölçülen kreatinin de¤erlerine bölünerek elde edilen de¤erler istatistiksel hesaplama amac›yla kullan›ld›.

BULGULAR
Verilerin analizi sonucunda akut apandisit grubunda AAA atak, AAA atak d›ﬂ› ve sa¤l›kl› kontrol
grubuna göre idrar‚ 2 mikroglobulin düzeyleri anlaml› olarak yüksek saptand› (s›ras›yla p=0.001,
p<0.001 ve p<0.001). AAA atak grubu ile atak d›ﬂ›
grubu aras›nda idrar‚ 2 mikroglobulin düzeyi aç›s›n-

dan anlaml› fark saptanmad›. AAA atak ve atak d›ﬂ›
gruplar ile sa¤l›kl› kontrol grubu aras›nda da anlaml› fark saptanmad›. ‹drar mikroalbumini de akut
apandisit grubunda AAA atak grubuna göre anlaml›
oranda yüksek idi (p=0.004). Akut apandisit, AAA
atak ve AAA atak d›ﬂ› grupta sa¤l›kl› kontrol grubuna
göre Ü-NAG ve idrar mikroalbumin seviyeleri anlaml› oranda yüksek saptand› (Ü-NAG için s›ras›yla
p<0.001, p=0.016, p=0.046, mikroalbumin için s›ras›yla p=0.006, p<0.001, p<0.001). ‹drar sodyum
(Na) düzeyi sa¤l›kl› kontrol grubunda AAA atak, AAA atak d›ﬂ› ve akut apandisit gurubuna göre daha
yüksek idi ancak, sadece atak ve atak d›ﬂ› grupta bu
fark anlaml› idi(p=0.036). ‹drar kalsiyum (Ca) düzeyleri aç›s›ndan gruplar aras›nda bir farkl›l›k yoktu.

TARTIﬁMA ve SONUÇ
Kolﬂisin tedavisi almakta olan AAA hastalar›nda
akut peritonit ataklar› s›ras›nda idrarda ‚2 mikroglobulin ve mikroalbumin bak›lmas› akut apandisit tan›s›n› koymada yard›mc› olabilir. Ü-NAG ve idrar mikroalbumin düzeylerinin yüksek ç›kmas› renal hasar›n
erken dönem göstergesi olarak kullan›labilir. AAA
atak grubu ile atak d›ﬂ› hastalar aras›nda Ü-NAG ve
idrar mikroalbumin düzeyleri aç›s›ndan anlaml› bir
fark olmamas› hastalar›n düzenli kolﬂisin kullanmas›na ba¤l› olabilir.
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Gruplar

‹drar mikroalbumin/Kreatinin(mg albumin/gr kreatinin)
Median (IQR)

Ü-NAG (IU/mmolCr)
Median (IQR)

‹drar beta 2
mikroglobulin (μg/g)
Median (IQR)

1. AAA atak

7,33 (4-13)

0,53 (0,26-0,91)

37,1 (12,3-60,05)

2. AAA atak d›ﬂ›

5,85 (3,13-14,5)

0,42 (0,26-0,70)

19,3 (8,47-67,9)

3. Akut apandisit

15,5 (7,78-22)

0,5 (0,40-1,27)

194 (59,1-688)

4. Sa¤l›kl› Kontrol

2,35 (1,36-3,74)

0,28 (0,19-0,39)

19,4 (9,1-48,7)

1-2=0,016
1-3=0,061
1-4<0,001
2-3=0,04
2-4<0,001
3-4=0,006

1–2= 0,309
1–3= 0,28
1-4= 0,016
2–3= 0,067
2–4= 0,046
3–4<0,001

*P de¤eri

1-2=0,429
1-3=0,001
1-4=0,258
2-3<0,001
2-4=0,79
3-4<0,001

P 086. Ailesel Akdeniz Ateﬂi Hastalar›n›n (AAA) anti-CCP (Siklik Sitrüllinlenmiﬂ Peptidler) Seviyelerinin Romatoid Artrit (RA) Hastalar› ve Sa¤l›kl› Kontroller ile Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

1Selim Nalbant, 1Recep Akcan, 1Serkan Çel›k, 1M Hakan Terekec›, 1Ça¤atay Öktenl›.
1Gata

Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Iç Hastal›klar› Servisi.

G‹R‹ﬁ
Fibrinojen en çok sitrüllinlenmekte olan peptidlerin baﬂ›nda gelmektedir. Son y›llarda sitrüllinlenmiﬂ
peptidler Romatoid artritte romatoid faktörden (RF)
daha faydal› bir belirteç olarak kullan›m alan›na girdi. Daha önce yap›lan çal›ﬂmalarda anti-CCP'nin ve
sitrülinin RA d›ﬂ› patolojilerde de yükselebilece¤ine
dair baz› bilgiler elde edilmiﬂtir. Biz de bu çal›ﬂmam›zda fibrinejenin en çok serum seviyesinin artt›¤›
AAA' daki sitrüllinlenmiﬂ bu peptidlere karﬂ› geliﬂen
antikor(anti-CCP) seviyeleri ile Romatid artrit ve sa¤l›kl› kontrol grubundaki anti-CCP seviyelerini karﬂ›laﬂt›rmay› amaçlad›k.

MATERYAL-METOD
Çal›ﬂmaya 42 AAA (24,97 ± 6.83), 40 Romatoid
artrit (46,55 ± 14,0) hastas› ve 20 sa¤l›kl› kontrol grubu (31,45 ± 5,82) dahil edildi. Çal›ﬂmaya al›nan tüm
hastalar için sedimentasyon, C-reaktif protein, fibrinojen, RF, anti-CCP seviyeleri incelendi.

SONUÇLAR

CCP düzeyleri (56,3 ± 82,1) ile kontrol grubu olgular›n anti-CCP düzeyleri (0 ± 0) aras›nda anlaml› bir
fark saptand› (p<0,01). AAA olgular›n›n anti-CCP düzeyleri (1,0 ± 0,9) ile RA olgular›n›n anti- CCP düzeyleri (56,3 ± 82,1) aras›nda istatistiki olarak anlaml› bir fark vard› (p<0, 05). AAA olgular›n›n antiCCP düzeyleri (1,0 ± 0,9) ile kontrol grubunun antiCCP düzeyleri (0±0) aras›nda istatistiki olarak anlaml› bir fark yoktu (p<0,05). Kontrol grubunda ve
AAA grubunda hiçbir hastada anti-CCP pozitifli¤i
saptamad›k. RA grubunda ise 14 olguda anti-CCP
pozitifli¤i saptad›k.

TARTIﬁMA
Her ne kadar RA gibi otoimmün hastal›klarda sitrüllinlenmiﬂ peptidlere karﬂ› geliﬂen antikorlar›n artt›¤› saptansa da bizler AAA'l› hasta grubu ile di¤er
kontrol gruplar› aras›nda anti-CCP aç›s›ndan anlaml› bir fark bulamad›k. Sonuç olarak sitrülinlenmiﬂ
peptidlere karﬂ› oluﬂan antikorlar daha ziyade otoimmün kaynakl› olan romatoid artrite özgü olabilir diyebiliriz.

Gruplara göre olgular›n anti-CCP düzeyleri aras›nda anlaml› bir fark vard›. RA grubu olgular›n anti128
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Yaﬂ (y›l)
Cinsiyet (erkek/kad›n)
ESR (mm/saat)
CRP (mg/L)
Fibrinojen (mg/L)
Romatoid Faktör (IU/L)
anti-CCP (IU/L)
anti-CCP (+)

Ailevi Akdeniz
Ateﬂli Hasta Grubu
(n: 42)

Romatoid Artritli Hasta Grubu
(n: 40)

24,7 ± 6,8
34/8
34,7 ± 27,9
53,4 ± 67,9
491,0 ± 178,9
0±0
1,0 ± 0,9
0±0

46,5 ± 14,5
17/23
27,8 ± 22,8
13,5 ± 15
423,6 ± 105,7
105,8 ± 240,1
56,3 ± 82,1
14 (%33)

Kontrol Grubu
(n: 20)
31,4 ± 5,8
10/10
12,1 ± 8,5
3,2 ± 4,9
342,2 ± 42,9
0±0
1,2 ± 1,9
0±0

P 087 . Ailevi Akdeniz Ateﬂi Tan›l› Hastalar›n 1. D erece Yak›nlar›nda Morbidite ve
Mortalite

1Mahir Cengiz, 2Filiz Akçay Demirda¤, 3Gülen Hatemi, 3Serdal U¤urlu, 3Emire Seyahi, 3Huri Özdo¤an.
1Istanbul

Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Abd,
Gö¤üs Hastal›klar› Ve Gö¤üs Cerrahisi E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Iç Hastal›klar› Abd,
3Istanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Abd Romatoloji Bd.
2Süreyyapaﬂa

G‹R‹ﬁ
Akdeniz ve Orta Do¤u bölgelerinde, MEFV mutasyonu taﬂ›y›c›l›¤›n›n s›k oldu¤u toplumlarda, mutasyonun baz› avantajlar sa¤lad›¤›, bu yüzden yüzy›llardan beri devam etti¤i düﬂünülmektedir. Daha
önce yapt›¤›m›z bir çal›ﬂmada ailevi Akdeniz ateﬂi
(AAA) hastalar›n›n ebeveynlerinin, sistemik lupus
eritematozus (SLE), Behçet sendromu (BS) hastalar›
ve sa¤l›kl› kontrollerin ebeveynlerine göre daha
uzun yaﬂad›¤›n› gözlemlemiﬂtik. Ancak bu çal›ﬂmada hasta gruplar› aras›nda yaﬂ aç›s›ndan fark vard›.

AMAÇ
AAA hastalar›n›n birinci dereceden akrabalar›nda, hastal›kl› ve sa¤l›kl› kontrollerin akrabalar›na göre yaﬂam süresinin daha uzun, morbiditenin daha az
olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek.

YÖNTEM
Haziran 2009 ile Nisan 2010 tarihleri aras›nda
baﬂvuran AAA hastalar›, ayn› klinikte izlenen SLE, BS

hastalar› ve hastane personelinden oluﬂan sa¤l›kl›
gönüllüler çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalar ve kontroller,
birinci dereceden akrabalar›nda mortalite oranlar›,
nedenleri ve yaﬂ›, ve hastal›klar› ve kendilerinin eﬂlik
eden hastal›klar› aç›s›ndan sorguland›.

BULGULAR
144 AAA (79 kad›n, 65 erkek, yaﬂ ortalamas›
37.83 ± 7.04), 104 BS (50 kad›n, 54 erkek, yaﬂ ortalamas› 38.58 ± 6.43), 90 SLE (90 kad›n, ortalama yaﬂ
41.03 ± 6.69) ve 96 sa¤l›kl› kontrol (45 kad›n, 51 erkek, yaﬂ ortalamas› 38.08 ± 6.29) çal›ﬂmaya al›nd›.
AAA hastalar›n›n kardeﬂlerinde mortalite oranlar› di¤er gruplara göre anlaml› olarak düﬂük bulundu
(p=0.001). SLE hastalar›n›n anne, baba ve çocuklar›nda mortalite oranlar› di¤er gruplara göre daha
yüksekti (s›ras›yla p=0.012, 0.037 ve 0.044). Gruplar
aras›nda anne-baba, kardeﬂ ve çocuk ölüm yaﬂlar›
benzerdi. AAA hastalar›n›n ebeveynlerinde amiloidoz, ankilozan spondilit ve böbek taﬂ› s›kl›¤› di¤er
gruplara göre anlaml› olarak artm›ﬂt› (p=0.046,
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0.001 ve 0.001). Böbrek taﬂ› s›kl›¤› AAA hastalar›n›n
kendilerinde de di¤er gruplara göre fazlayd› (p=0.
001). AAA hastalar›n›n kardeﬂlerinde tüberküloz öyküsü di¤er gruplara göre anlaml› olarak s›k bulundu
(p=0.028). Ebeveynlerde kardiyovasküler morbidite
(p=0.02) ve mortalite (p=0.02), ve çocuklarda kardiyovasküler morbidite (p=0.03) de SLE hastalar›nda
di¤er gruplara göre anlaml› olarak fazlayd›. SLE hastalar›n›n kendilerinde de kardiyovasküler morbidite
anlaml› olarak fazlayd›. Kad›n hastalarda düﬂük yap-

ma s›kl›¤› SLE hastalar›nda hem tek düﬂük (p=0. 046)
hem de birden fazla düﬂük yapma aç›s›ndan (p<0.
001) di¤er gruplara göre daha fazlayd›.

SONUÇ
AAA hastalar›n›n kardeﬂlerinde mortalite oran›
kontrollere göre daha düﬂük bulundu. Eﬂlik eden
hastal›klardan böbrek taﬂ›n›n AAA hastalar›n›n kendilerinde ve ebeveynlerinde anlaml› olarak fazla görülmesi dikkat çekiciydi.

P 088. Ailesel Akdeniz Ateﬂi Hastalar›nda Böbrek Taﬂ› S›kl›¤›

1Ayﬂe Huri Özdo¤an, 1Gulen Hatemi, 1Serdal Ugurlu, 1Yeﬂim Özgüler, 2Seval Masatl›o¤lu Pehlevan, 3Selda Çelik, 4Hasan K›l›ç, 1Ma hir Cengiz, 5Mustafa Ball›, 1Cerrahpaﬂa Ailesel Akdeniz Ateﬂi ‹ntörn Çal›ﬂma Grubu.
1I.

ü. cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilimdal›, Romatoloji Bilimdal›,
E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi,
3Bak›rkoy E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi,
4Gaziantep Devlet Hastenesi,
5Zara Devlet Hastanesi.
2Haydarpaﬂa

GEREKÇE

SONUÇLAR

Sivas’›n Zara ilçesinde Ailesel Akdeniz Ateﬂi (AAA) prevalans›n›n (%0, 87) ve MEFV taﬂ›y›c›l›k oran›n›n
(%44) yüksek oldu¤unu saptam›ﬂt›k. Bu tarama s›ras›nda böbrek taﬂ› s›kl›¤›n›n da yüksek olabilece¤ini
gözlemledik. Daha önce yay›mlanan bir çal›ﬂmada
AAA tan›l› çocuklarda hiperkalsüri oldu¤u gösterilmiﬂti (Evliyao¤lu O ve ark. Ailesel Akdeniz Ateﬂi Bulunan Çocuklarda ‹drarla Kalsiyum At›l›m›. Türkiye
Çocuk Hastal›klar› Dergisi 2009)). Kristallerin do¤al
immün yan›t üzerindeki rolünü de göz önünde bulundurarak Zara’da yaﬂayanlarda böbrek taﬂ› s›kl›¤›n› ve
bunun AAA ile iliﬂkisini araﬂt›rmaya karar verdik.

YÖNTEM
AAA prevalans› çal›ﬂmas›na kat›lan 1700 indeks
olgudan 1003’üne böbrek taﬂ› tarama formu dolduruldu. Kendilerinde ve 1. derece akrabalar›nda böbrek taﬂ› varl›¤›, tan› yöntemleri sorguland›. E¤er hasta
böbrek taﬂ›n› görmüﬂse ya da taﬂ ultrason veya ‹VP
gibi herhangi bir görüntüleme yöntemi ile kan›tlanm›ﬂ ise böbrek taﬂ› hikayesi geçerli kabul edildi. Sorgulanan olgular›n 39’una AAA tan›s› konuldu.

Sorgulanan 1003 kiﬂinin 101’inde (%10. 06) geçerli böbrek taﬂ› hikayesi saptand›. AAA tan›l› 39 hastan›n 7 sinde taﬂ vard› (%18). Buna karﬂ›l›k AAA ‘i olmayan 964 kiﬂinin ise 94’ünde taﬂ saptand› (%9.8).
Aradaki fark istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi. Bununla beraber 1. derece akrabalardaki böbrek taﬂ›
s›kl›¤›, AAA grubunda anlaml› olarak daha fazlayd›
(12/39, %30.7 ve 153/964, %15.3).

TARTIﬁMA
Türkiye’de böbrek taﬂ› s›kl›¤› ve co¤rafi da¤›l›m›
ile ilgili epidemiyolojik bir çal›ﬂma bulunamad›.
Avrupa’dan bildirilen veriler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
genel Zara populasyonunda böbrek taﬂ› s›kl›¤› anlaml› olarak yüksektir (Amato M ve ark. Epidemiology of nephrolithiasis today. Urol Int. 2004). Bu taramada fark anlaml› olmasa da AAA hastalar›nda
böbrek taﬂ› s›kl›¤›n›n serbest populasyona oranla
daha yüksek olmas› (%18’e karﬂ› %9,8) ve 1. derece akrabalar›nda artm›ﬂ s›kl›kta bulunmas› bu iliﬂkinin daha fazla say›da hastada incelenmesi gere¤ini
ortaya koymaktad›r.
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P 089 . K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂinde Ailesel Akdeniz Ateﬂi ile ‹lgili Mutasyonlar
Selektif Bir Avantaj Sa¤l›yor mu?

1Serdal Ugurlu, 2Aynur Engin, 3Gülay Özgön, 1Gulen Hatemi, 1Elif Akyayla, 2Mehmet Bak›r, 1Huri Ozdogan.
1I.ü.

Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilimdal›, Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi, Enfeksiyon Hastal›klar› Anabilimdal›,
3Nesiller Genetik Tan› Merkezi.
2Cumhuriyet

GEREKÇE
K›r›m Kongo Kanamal› Ateﬂi (KKKA) kene ile bulaﬂan Bunyaviridae ailesine ba¤l› bir arbovirus hastal›¤› olup, mortalite oran› yüksektir. KKKA Türkiye’de
en s›k Sivas, Tokat, Yozgat bölgesinden bildirilmektedir. Ailevi Akdeniz Ateﬂi (AAA)’nin Türkiye s›kl›k
haritas› da bu bölge ile neredeyse birebir örtüﬂmektedir. Bu nedenle MEFV gen mutasyon taﬂ›y›c›l›¤›n›n
çok yüksek oldu¤u bu co¤rafyada bu mutasyonlar›
taﬂ›man›n KKKA hastal›¤›na karﬂ› selektif biyolojik
bir avantaj sa¤layabilece¤i hipotezini test etmek için
bu çal›ﬂmay› planlad›k.

YÖNTEM
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi T›p Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar›’nda kesin tan›s› konmuﬂ 100
KKKA hastas› (ortalama yaﬂ: 45.6 ± 17,58 E: 42 K) ve
Sivas’ta yaﬂayan 91 sa¤l›kl› kan ba¤›ﬂç›s› (ortalama
yaﬂ: 32.5 ± 9.1, 61 E /30 K) çal›ﬂmaya al›nd›. Swanepoel ve arkadaﬂlar›n›n tan›mlad›klar› KKKA hastal›k
aktivitesi kriterlerine göre hastalar hafif ve a¤›r olarak
iki grupta de¤erlendirildi (Swanepoel R ve ark. The
clinical pathology of Crimean-Congo hemorrhagic
fever. Rev Infect Dis. 1989). MEFV gen mutasyonlar›
DNA ekstrasyonunu takiben PCR yöntemiyle Ekson
10 ve Ekson 2 bölgeleri ço¤alt›larak direkt dizileme
ile incelendi.

hastalar›n›n 62 sinde, sa¤l›kl› kontrollar›n (SK) 33 ünde Ekson 10 ya da Ekson 2 de mutasyon saptand›
(p<0.001) Bu anlaml› fark Ekson 10 daki mutasyonlardan kaynaklanmaktayd› (41/100 vs 10/91, p<0.
001). ‹ki grup aras›nda Ekson 2’ deki mutasyon s›kl›¤› aç›s›ndan anlaml› bir fark yoktu (38/100 vs 26/91,
p>0.1). KKKA hastalar› aras›nda 2 mutasyon taﬂ›yan
kiﬂilerin say›s› daha fazlayd› (p<0.001). Ekson 2 de
saptanan 4 SNP’li haplotipe (pozisyon 102,138, 165,
202) 32 KKKA’ l› hastaya karﬂ›l›k 9 SK’ de rastland›
(p<0.001). Ayr›ca Ekson 10 da 4 yeni mutasyon tan›mland›. Hastal›k aktivitesine göre hafif ya da a¤›r
olarak tan›mlanan gruplar aras›nda (37/65 vs 25/35),
ayr›ca ölenler ile yaﬂayanlar aras›nda (11/100 vs
89/100) MEFV gen taﬂ›y›c›l›¤› aç›s›ndan bir fark bulunmad›.

TARTIﬁMA
Elde edilen verilere göre Sivas yöresinde MEFV
geni ekson 10 mutasyonu taﬂ›mak KKKA hastal›¤›na
yakalanma riskini artt›rmakta ancak hastal›¤›n a¤›rl›¤› ve seyrini etkilememektedir.

KAYNAK
1) Swanepoel R, Gill DE, Shepherd AJ, Leman PA,
Mynhardt JH, Harvey S. The clinical pathology of
Crimean-Congo hemorrhagic fever. Rev Infect
Dis.1989 May-Jun;11 Suppl 4: S794-800.

SONUÇLAR
KKKA hastalar›n›n 65 i hafif, 35 i a¤›r hastal›k
grubundayd›. A¤›r gruptan 11 hasta ölmüﬂtü. KKKA
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P 090 . Ailevi Akdeniz Ateﬂi Hastalar›nda Otonom Fonksiyonlar›n De¤erlendirilmesi

1Soner Senel, 2Özlem Kay›m Y›ld›z, 2Ilteriﬂ Ahmet ﬁentürk, 2Hatice Balaban, 3Yasemin Kay›m P›cak.
1Cumhuriyet

Üniversitesi Iç Hastal›klar›, Romatoloji Bd,
Üniversitesi Nöroloji Ad,
3Cumhuriyet Üniversitesi, Aile Hekimli¤i Ad.
2Cumhuriyet

GEREKÇE
Ailevi Akdeniz Ateﬂi (FMF)tekrarlayan ateﬂ ve poliserozit ataklar› ile karakterize kal›tsal bir hastal›kt›r.
Önceden yap›lan az say›da çal›ﬂmada otonom sinir
sisteminde disfonksiyon bildirilmiﬂ ve destekleyici
çal›ﬂmalara ihtiyaç oldu¤u belirtilmiﬂtir.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya, merkezimizde takip edilen gözden
geçirilmiﬂ Tel Hashomer kriterlerine göre tan› konulmuﬂ 31 FMF hastas› ve 27 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Diyabeti ve/veya nöropatisi, sekonder amiloidozu
olanlar veya ek sistemik hastal›¤› olanlar çal›ﬂamaya
dahil edilmedi. Hasta ve kontrollerde inspirasyonda
nab›z de¤iﬂkenli¤i, istirahatte nab›z de¤iﬂkenli¤i ve
sempatik deri yan›t›na bak›ld›.

SONUÇLAR
FMF’li hastalar›n ortalama yaﬂ› 30,1 ± 10,2; sa¤l›kl› kontrollerin ortalama yaﬂ› 31,5 ± 9. ‹ki grup aras›nda yaﬂ aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k yoktu (Independent samples t test, p=0,59). FMF’li hastalarda kad›n/erkek oran› 19/12; kontrol grubunda kad›n/erkek
oran› 21/6 idi iki grup aras›nda cinsiyet aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k yoktu (Chi-square test, p=0,26). Gruplar aras›ndaki sempatik deri yan›t› amplitüdü ve inspirasyon s›ras›ndaki nab›z de¤iﬂkenli¤i farkl›l›¤› Independent-samples t test ile, sempatik deri yan›t› la-

tans› ve istirahat s›ras›ndaki nab›z de¤iﬂkenli¤i farkl›l›¤› Mann-Whitney U test ile de¤erlendirildi. Sempatik deri yan›t› amplitüdü ve inspirasyon s›ras›ndaki
nab›z de¤iﬂkenli¤i aç›lar›ndan gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k tespit edilmedi. (s›ras›yla p=0,78 ve
p=0, 36). ‹stirahat s›ras›ndaki nab›z de¤iﬂkenli¤i aç›s›ndan gruplar aras›nda fark yoktu (p=0,40). Sempatik deri yan›t› latans› aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel anlaml› fark saptand› (p=0,022). Hasta ve
kontrol grubu de¤erleri Tablo 1’de sunulmuﬂtur.

TARTIﬁMA
Çal›ﬂmam›zda ailesel akdeniz ateﬂi hastalar›nda,
kontrol grubu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda sempatik deri
yan›t› amplitüdünün daha düﬂük, latans›n›n daha
uzun ve istirahat ve derin inspiryum s›ras›nda nab›z
de¤iﬂkenli¤inin daha az oldu¤u saptanm›ﬂt›r. S›n›rl›
hasta say›s› nedeniyle, de¤erlendirilen parametrelerden yaln›zca sempatik deri yan›t› latans› fark› istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂm›ﬂt›r. Bugüne de¤in FMF’li olgularda sempatik sinir sistemince innerve edilen ve
sudomotor liflerce yürütülen sempatik deri yan›tlar›
çal›ﬂma konusu edilmemiﬂtir. Bulgular›m›z, mevcut
literatürle uyumlu olarak otonom sinir sistemi aktivitesi bozuklu¤unun FMF’in integral bir komponenti
olabilece¤ini desteklemektedir. Bu konuda daha fazla hasta say›s› ile daha ileri araﬂt›rmalara gereksinim
vard›r.
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De¤iﬂken

FMF

Kontrol

P

Yaﬂ (ortalama±SD, y›l)

30,1 ± 10,2

31,5 ± 9

0,59

Cinsiyet (K/E, n)

19/12

21/6

0,26

SSR amplitüdü (ortalama±SD, mV)

2,22 ± 1,66

2,33 ± 1,04

0,78

SSR latans› (median-interquartil aral›k, s)

1,38 (1,13-1,65)

1,27 (0,73-1,42)

0,022

‹stirahatte nab›z de¤iﬂkenli¤i (median-interquartil aral›k)

0,27 (0,19-0,92)

0,57 (0,20-1,08)

0,40

‹nspirasyonda nab›z de¤iﬂkenli¤i (ortalama±SD)

1 ± 0,7

1,2 ± 0,8

0,36

SSR: sempatik deri yan›t›, mV: milivolt, s: saniye

P 091 . Ailevi Akdeniz Ateﬂi Patogenezinde Rol Oynayan Pirin Proteini Ekspresyonun
Farkl› Uyaranlarla De¤iﬂiminin Araﬂt›r›lmas›

1Fulya Cosan, 2Zeliha Emrence, 2Aris Cakiris, 2Duran Ustek.
1Kocaeli
2Istanbul

Üniversitesi Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi Deneysel T›p Araﬂt›rma Enstitüsü Genetik Bilim Dal›.

AMAÇ

BULGULAR

Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) tekrarlayan kar›n a¤r›s›, ateﬂ, serozit ataklar› ile karakterize herediter otoinfalamatuar bir hastal›kt›r. Hastal›k patogenezinden
sorumlu olan gen 16. kromozomun k›sa kolu üzerinde yer alan MEFV geni olup pirin proteinini sentezlemektedir. MEFV genindeki mutasyonlar hastal›ktan
sorumlu olup, pirin proteinindeki de¤iﬂimlerin sürekli bir inflamasyona yol açt›¤›na dair çal›ﬂmalar mevcuttur. AAA ataklar›n› tetikleyen çeﬂitli faktörler tan›mlanm›ﬂt›r. In vitro çal›ﬂmalarda da pirinin de içinde bulundu¤u inflamazom kompleksinin uyar›lmas›
için de¤iﬂik uyaranlar kullan›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmada invitro ortamda monosit hücre kültüründe pirin
protein ekspresyonunun de¤iﬂik uyaranlarla temastan ne sekilde etkilendiginin araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Bu çal›ﬂmada monosit hücre dizisi olan Thp-1
hücre dizisi hücre kültürü ortam›nda ço¤alt›lm›ﬂ ve
0. , 8. ve 24. Saatte Tunicamycin (Tm-5uM/ml), lipopolysaccharide (LPS-1ug/ml), ATP (1mM), LPS+ATP
ve Interferon gamma (IFN-20 ng/ml) ile stimüle edilerek RNA ve protein izolasyonu yap›lm›ﬂ ve MEFV
geninin exon 2 ve exon 10 mRNA ekspresyonun de¤iﬂimi RT-PCR ile analiz edilmiﬂtir. Belirli zaman dilimlerinde al›nan hücrelerden izole edilen protein
örnekleriyle de western blot yöntemi ile pirin protein ekspresyonu incelenmiﬂtir.

MEFV geninin 10. Exonun mRNA’s›nda interferon gamman›n 24. Saat uyar›m› ile en yüksek ekspresyon oran› elde edilmiﬂtir. Tunikamisin temelde
bir ER stres uyaran› oldu¤u halde bir miktar exon 10
ekspresyonunu uyarm›ﬂt›r. ‹nflamazom çal›ﬂmalar›nda kuvvetli uyaran olarak bildirilen LPS ve ATP ile
belirgin art›ﬂ gözlenmemiﬂtir. Exon 2 ise uyaranlardan çok fazla etkilenmemiﬂ olup, rölatif ekspresyon
art›ﬂ› interferon gamman›n 24. Saatinde saptanm›ﬂ,
tunikamisin ile ise pirin ekspresyonunda belirgin
azalma izlenmiﬂtir. Pirin protein ekspresyonunun tayini aç›s›ndan yap›lan western blot incelemesinde
interferon gamma uyar›s› ile pirin protein ekspresyonu artarken, di¤er uyaranlarla belirgin de¤iﬂim izlenmemiﬂtir.

TARTIﬁMA
Bu veriler interferon gamma uyar›s›n›n pirin protein ekspresyonunu belirgin olarak artt›rd›¤›n› göstermekte olup, bu veri pirin proteini ile yap›lacak ileri
incelemelerde temel veri olarak kullan›labilecektir.
‹nflamasyon uyaranlar› ile exon 10’da saptanan ekspresyon de¤iﬂiklikleri, hastal›¤a neden olan penetran
mutasyonlar›n da ço¤unlu¤unun exon 10’da yer ald›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda, atak baﬂlatan
etkenler aç›s›ndan da yol gösterici olabilecektir. Tunikamisin ile olan ekspresyon de¤iﬂimleri ise ilk defa bildirilmiﬂ olup, AAA patogenezinde ER stresin rolünün olabilece¤ine iﬂaret edebilir.

133

Farkl› uyaranlarla pirin proteininin ekspresyon oranlar›

Protein marker-Uyar›lmam›ﬂ-LPS 8. sa-LPS 24. sa-ATP 5. sa-ATP 8. sa-LPS+ATP 8. sa-IFN gamma 8. sa-IFN gamma 24. sa-Tm
24. sa

P 092. Ailevi Akdeniz Ateﬂinde (AAA) Anti-Saccharomyces Cerevisiae (ASCA) Antikorlar›

1Fatma Özbak›r, 2Serdal U¤urlu, 2Emire Seyahi, 3Aykut F. Çelik, 2Huri Özdo¤an.
1Iüctf.

merkez (romatoloji) Laboratuvar›,
Iç Hastal›klar›. Romatoloji Bilim Dal›,
3Iüctf. Iç Hastal›klar›. Gastroentoloji Bilim Dal›.
2Iüctf.

GEREKÇE

SONUÇLAR

Son y›llardaki çal›ﬂmalarda Crohn hastal›¤›nda(CD) Saccharomyces cerevisiae (SC) hücre duvar› ve fosfopeptidomannan bölgelerine karﬂ› antikor
oluﬂtu¤u gözlenmiﬂ(ASCA IgG ve IgA) ve s›kl›¤›n›n
yaklaﬂ›k %50-80 bulundu¤u önemli bir serolojik
marker olarak bildirilmiﬂtir. Ailevi Akdeniz Ateﬂ’li
(AAA) hastalar aras›nda Chron hastal›¤›na sahip
hastalar artan bir yayg›nl›k göstermektedir. Ayr›ca
AAA ve Crohn‘lu hastalar›n ateﬂ, kar›n a¤r›s›, artrit
gibi benzer klinik bulgular› vard›r. Bu çal›ﬂma, AAA hastalar›nda ASCA’n›n önemini test etmek için
tasarlanm›ﬂt›r

YÖNTEM
Çal›ﬂmam›zda, 75 AAA olan hasta (35M, 40F, yaﬂ
ortalamas›: 38), 50 CD lu hasta (18M, 32F, yaﬂ ortalamas›; 35) ve 50 sa¤l›kl› kontrol(SK) (22M, 28F, yaﬂ
ortalamas›; 38) test edildi. ASCA IgG ve IgA düzeyleri, ticari ELIZA kitleri (IBL-H ASCA IgG ve IgA) kullan›larak saptanm›ﬂt›r.

ASCA IgG s›kl›klar› 6/75 (%8), 0/50, 22/50 (%44)
ve ASCA IgA s›kl›klar› ise 4/75 (%5,3), 1/50 (%2),
19/50 (% 38) olarak, s›ras›yla AAA, SK ve CD hastal›k gruplar›nda saptand›. CD grubundaki ASCA IgG
ve IgA s›kl›¤›nda, SK ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda beklenilen
önemli anlamda art›ﬂ(p <0,0001) kaydedilmiﬂtir. AAA grubunda ise; SK ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ASCA IgG
s›kl›¤›nda (p <0.043) hafif art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca
AAA grubunda ASCA IgG veya IgA düzeyleri ile; CRP
veya ESR düzeyleri, kolﬂisin kullan›m›, atak tipleri ve
hastal›k süreleri aras›nda bir iliﬂki bulunmam›ﬂt›r.

TARTIﬁMA
AAA hastalar› aras›nda ASCA IgG s›kl›¤›nda hafif art›ﬂ saptanm›ﬂt› (%8). Bu antikorlar›n AAA patogenezinde önemli bir rol oynamad›klar› görünmektedir. Ancak ASCA’n›n, Crohn hastal›¤› ile birlikte
olan AAA - ay›r›c› tan›s›nda, yard›mc› olup olam›yaca¤›n› test etmek için sonraki çal›ﬂmalara, gereksinim vard›r.
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P 093 . Erken Koroner Sendromda Ailesel Akdeniz Ateﬂi Gen Mutasyonlar› Risk
Faktörü müdür? Ön Sonuçlar

1Bunyamin Kisacik, 2Nurcan Basar, 1Timucin Kasifoglu, 1Sedat Yilmaz, 1‹smail Simsek, 1Salih Pay, 1Ayhan Dinc, 1Hakan Erdem.
1Gülhane
2Yüksek

Askeri T›p Akademisi Romatoloji Bilim Dal›,
Ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi.

GEREKÇE
Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) tekrarlayan ateﬂ, peritonit, plörit, artrit ataklar›yla karakterize bir hastal›kt›r. MEFV gen mutasyonlar›n›n inflamasyondaki rolü
ve AAA ile olan iliﬂkisi iyi bilinmektedir. Özellikle
AAA gen mutasyonu taﬂ›yan kiﬂilerde klini¤e yans›mayacak bir inflamasyon varl›¤› erken koroner sendromdan (EKS) sorumlu olabilir. Bu çal›ﬂmam›zda
risk faktörü taﬂ›mayan EKS geçiren hastalarda AAA
gen mutasyonu s›kl›¤›n› araﬂt›rd›k.

YÖNTEM
Çal›ﬂmaya al›nan hasta grubu Yuksek Ihtisas Hastanesi Kardiyoloji Ünitesinden, kontrol grubu Gülhane Askeri T›p Akademisi Romatoloji Ünitesinden
al›nd›. EKS için erkek yaﬂ› 40 yaﬂ ve alt› kad›n yaﬂ›
olarak 45 yaﬂ ve alt› al›nd›. Sigara, diabet, hiperkolesterolemi gibi major risk faktörleri olan hastalar çal›ﬂmaya al›nmad›. Çal›ﬂmaya al›nan hastalarda tüm
exon 2 ve exon 10 mutasyonlar› çal›ﬂ›ld›.

SONUÇLAR
EKS grubunda 91 hasta (Kad›n/Erkek: 8/83),
kontrol grubunda 100 hasta (Kad›n/erkek: 8/92) çal›ﬂmaya al›nd›. EKS grubunda 91 hastan›n 38’inde

(%41.7) mutasyon pozitif saptand›. Kontrol grubunda ise 100 hastan›n 24’ünde (%24) pozitif saptand›. Aradaki fark anlaml›yd› p=0.009. Hasta ve
kontrol grubunun mutasyon sonuçlar› tablo 1 ve 2
de gösterilmiﬂtir. Hasta grubunda en s›k mutasyon
R202Q mutasyonuyken (%39.5), kontrol grubunda
ise en s›k E148Q mutasyonu saptanm›ﬂt›r (%58.3).

TARTIﬁMA
Ateroskleroz ve koroner arter hastal›¤›n›n tüm
evrelerinde inflamasyonun rolu iyi tan›mlanm›ﬂt›r.
AAA mutasyonlar›n›n oluﬂturdu¤u proinflamatuar
tabloyla ateroskleroza etkisinin oldu¤unu düﬂünülmektedir. Çal›ﬂmam›z›n ilk sonuçlar›nda erken koroner sendrom geliﬂen hastalarda sa¤l›kl› kontrol
grubuna göre özellikle R202Q mutasyonuyla anlaml› oranda daha fazla AAA gen mutasyonu saptanm›ﬂt›r. R202Q mutasyonu rutin bak›lan bir mutasyon de¤ildir, ancak büyük bir çal›ﬂmada özellikle R202Q homozigot pozitifli¤i AAA ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Bu durum erken koroner sendromda
AAA gen mutasyonlar›n›n bir risk faktörü olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
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Tablo 1. Erken koroner sendromlu hastalarda ve kontrol grubunda AAA mutasyonlar›.
Mutasyon

Erken Koroner Sendrom (n=38)

Mutasyon

Sa¤l›kl› kontrol (n=24)

R202Q heterozigot

15

E148Q heterozigot

14

R202Q homozigot

5

E148Q homozigot

2

M694V heterozigot

3

M694V heterozigot

2

K695R heterozigot

3

R761H heterozigot

1

E148Q heterozigot

3

K695R heterozigot:

1

V726A heterozigot

2

T177I heterozigot

1

M694V /R202Q

2

A744S heterozigot

1

I259V homozigot

1

M694V /R202Q

1

M680I heterozigot

1

E230K /R202Q

1

R761H heterozigot

1

E148Q /R202Q

1

R761 /R202Q

1

P 094 . Ailevi Akdeniz Ateﬂi Hastalar›nda Kolﬂisin Direnci ve CYP3A4 G en
Polimorfizmleri Aras›ndaki ‹liﬂki

1Tayfun Akal›n, 1ﬁeminur Haznedaro¤lu, 2Mehmet Ali Ergün, 1Berna Göker, 1Mehmet Akif Öztürk, 1Abdurrahman Tufan,
1Mehmet Engin Tezcan, 1Arif Kaya.
1Gazi
2Gazi

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Bd,
Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Genetik Ad.

GEREKÇE

YÖNTEM

Kolﬂisin, Ailevi Akdeniz ateﬂi (AAA) tedavisinin
temel taﬂ›d›r. Hastalar›n % 5-10’u kolﬂisine dirençlidir. 2 mg/gün veya üzeri kolﬂisin al›rken 3 ay içinde
1’den fazla atak geçiren hastalar dirençli olarak kabul edilir (Lidar ve ark, Semin Arthritis Rheum,
2004). Kolﬂisine cevaps›zl›¤›n sebebi tam olarak bilinmemektedir. ‹lac› hücre d›ﬂ›na atan p-glikoproteini kodlayan gendeki (MDR1 3435) polimorfizmlerin
kolﬂisin direnci ile iliﬂkisini araﬂt›ran 2 çal›ﬂma z›t sonuçlar vermiﬂtir (Tufan ve ark, J Rheumatol, 2007;
Gershoni-Baruch ve ark, Clin Exp Rheumatol, 2009).
Kolﬂisin, sitokrom p450-3A4 (CYP3A4) enzimi taraf›ndan metabolize edilir. Bu gendeki polimorfizmlerin enzim aktivitesini de¤iﬂtirerek kolﬂisin metabolizmas›n› ve cevab›n› etkileyebilece¤i öngörüldü.
CYP3A4*1B, CYP3A4*2 ve CYP3A4*17 polimorfizmleri ile kolﬂisin cevaps›zl›¤› aras›ndaki iliﬂkiyi
araﬂt›rmak için, romatoloji poliklini¤ine ard›ﬂ›k olarak baﬂvuran 200 AAA hastas›n›n çal›ﬂmaya al›nmas› planland›. ‹lk 85 hastan›n sonuçlar› bir ön rapor
olarak sunulmuﬂtur.

Romatoloji poliklini¤ine ard›ﬂ›k olarak baﬂvuran
85 AAA hastas›n›n demografik verileri, daha önce
bak›lm›ﬂsa MEFV gen mutasyon sonuçlar› ve kolﬂisin
tedavisi öncesi ve sonras› klinik semptomlar› topland›, kolﬂisine cevaplar› de¤erlendirildi. 2 mg/gün ve
üzeri dozda kolﬂisin kullan›rken 3 ay içinde 1’den
fazla atak geçirenler kolﬂisin tedavisine dirençli olarak kabul edildi. Hastalar›n kanlar› EDTA’l› tüplere
al›nd›ktan sonra spinkolon yöntemi ile DNA’lar› izole edildi. Real-time PCR metodu ile CYP3A4*1B, 2
ve 17 polimorfizmleri çal›ﬂ›larak, kolﬂisine cevap veren ve vermeyen hastalarda bu polimorfizmlerin,
MEFV gen mutasyonlar›n›n ve klinik bulgular›n farkl› olup olmad›¤› araﬂt›r›ld›. Bulgular istatistiksel olarak de¤erlendirildi ve · de¤eri 0.05 olarak al›nd›.

SONUÇLAR
85 AAA hastas›n›n 13’ü kolﬂisine dirençli, 72’si
kolﬂisine cevap veren hastalard›. Kolﬂisine dirençlilerin yaﬂ› (32.1 ± 10.3) ve cinsiyetleri (4E, 9K) ile cevap verenlerin yaﬂ› (32,7 ± 9.4) ve cinsiyetleri (29E,
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43K) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k
yoktu. 85 AAA hastas›n›n hiçbirinde CYP3A4*1B, 2
ve 17 gen polimorfizmleri tespit edilmedi. Kolﬂisine
dirençli grupla kolﬂisine cevap veren grup aras›nda
M694V, M680I, V726A ve E148Q mutasyonlar› s›kl›¤› yönünden anlaml› farkl›l›k bulunmad› fakat hasta say›s›n›n azl›¤›, dolay›s›yla testin gücü, bu sonuçta etkili olmuﬂ olabilir. Ateﬂ ve AAA baﬂlang›ç yaﬂ›
yönünden iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k vard›.
Hastal›k baﬂlang›c›nda ateﬂ olmayan hastalar›n (19
hasta) hiçbirinde kolﬂisin cevaps›zl›¤› geliﬂmedi.

TARTIﬁMA
Hiçbir hastada CYP3A4*1B, 2 ve 17 gen polimorfizmleri tespit edilmedi¤i için bu polimorfizmlerin
kolﬂisin cevab› ile olan iliﬂkisi istatistiksel olarak de¤erlendirilemedi. Bizim çal›ﬂma grubumuzda bu polimorfizmlerden baﬂka faktörler kolﬂisin cevaps›zl›¤›ndan sorumludurlar.

Tablo: Hastalar›n Baz› Demografik Verileri ve CYP3A4 Polimorfizm ve MEFV Gen Analizi Sonuçlar›

KolﬂisineDirençli N: 13

KolﬂisineCevapl› N: 72

p

Erkek/Kad›n

4/9

29/43

p>0.05

Yaﬂ

32.1 ± 10.3

32,7 ± 9. 4

p>0.05

CYP3A4*1B

0

0

CYP3A4*2

0

0

CYP3A4*17

0

0

M694V (poz/neg)

10/2

45/20

p>0.05

M680I (poz/neg)

4/8

9/56

p>0.05

V726A (poz/neg)

1/11

8/57

p>0.05

E148Q (poz/neg)

1/11

4/61

p>0.05

Tan› S›ras›nda Ateﬂ (var/yok)

13/0

53/19

p<0.05

Tan› S›ras›nda Ateﬂ Yok (n: 19)

0

19

AAA Baﬂlang›ç Yaﬂ›

8.85 ± 5.77

18.35 ± 10.05
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p=0.001

P 095 . Ailevi Akdeniz Ateﬂi Tan›l› Hastada Tek Tarafl› Kübital Tünel Sendromu: O lgu
Sunumu

1Soner Senel, 2ﬁafak ﬁahin.
1Cumhuriyet
2Cumhuriyet

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Ad, Romatoloji B. d,
Üniversitesi Iç Hastal›klar› Ad.

GEREKÇE
Ailevi Akdeniz ateﬂi (FMF) otozomal resesif geçiﬂ
gösteren ateﬂin eﬂlik etti¤i s›kl›kla poliserozit ve artritin oldu¤u kendini s›n›rlayan bir hastal›kt›r. Burada,
literatürde daha önce bildirilmemiﬂ olan FMF tan›l›
bir hastada son ata¤› s›ras›nda eklemde a¤r› ve ﬂiﬂme
sonras›nda kübital tünel sendromu geliﬂen vaka sunulmuﬂtur.

YÖNTEM
Yaklaﬂ›k 20 y›ld›r FMF tan›s› olan 31 yaﬂ›nda erkek hastan›n düzensiz kolﬂisin kullan›m öyküsü vard›. Daha önceden çal›ﬂ›lan MEFV gen analizinde
Homozigot M694V mutasyonu mevcuttu. Özgeçmiﬂinde; ayak lateral grafisinde bilateral epin kalkanei bulgusunun olmas›, sakroiliak grafisinin normal olmas›, inflamatuvar bel a¤r›s›n›n olmas› ve periferik
artrit öyküsünün olmas› nedeniyle hastaya undiferansiye spondiloartrit tan›s› konulmuﬂtu. Tedavi olarak, sülfosalazin 2 g/gün, indometazin 100 mg/gün,
proton pompa inhibitörü ve kolﬂisin 1,5 mg/gün kullan›m› vard›. Soygeçmiﬂinde erkek kardeﬂinde de
FMF tan›s› mevcuttu.

SONUÇ
Hasta kar›n a¤r›s›na ek olarak sol dirsekte a¤r› 4.
ve 5. parmakta ve kolda uyuﬂma güç kayb› ﬂikayeti

ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Fizik muayenede sol
dirse¤inde hassasiyet, ﬂiﬂlik ve fonksiyon k›s›tl›l›¤›
mevcuttu. Eﬂzamanl› çal›ﬂ›lan laboratuar de¤erleri;
CRP: 31.8 mg/dl, sedimantasyon: 51 mm/s ve beyaz küre say›s›: 12.900 mm3 ﬂeklinde yüksekti ve
FMF atak ile uyumlu kabul edildi. Amiloidozisi d›ﬂlamak ve spondiloartrit etiyolojisine yönelik inflamatuvar barsak hastal›klar› aç›s›ndan yap›lan kolonoskopisi normaldi, rektal biyopsi al›nd› ve al›nan
örnekte amiloide rastlanmad›. Ayr›ca 24 saatlik idrarda proteinüri de saptanmad›. Hastan›n çekilen
üst extremite tuzak nöropatisine yönelik EMG’sinde
solda ulnar sinirin, dirse¤in 2 cm proksimalinde demiyelizasyonuna (tuzak) iﬂaret etmekteydi ve kübital tünel sendromu ile uyumluydu. Hastan›n mevcut tedavisine metil-prednisolon 40 mg/gün iv. üç
gün eklendi. Hastan›n takiplerinde, beﬂ gün sonra
sol eldeki uyuﬂmas› geriledi ve tamamen normale
döndü.

TARTIﬁMA
FMF’de dirsek eklem tutulumlu monoartrit ataklar›na di¤er eklemlere göre daha nadir rastlanmaktad›r. Dirsek artritine sekonder geliﬂen tek tarafl› kübital tünel sendromu ise daha önce hiç bildirilmemiﬂtir. Literatürdeki ilk vaka olmas› ve orta doz steroide
iyi yan›t vermesi aç›s›ndan önemlidir.
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P 096 . Kolﬂisine Dirençli Ailevi Akdeniz Ateﬂi Hastas›nda Kulakta Tekrarlayan Perikondrit
Ataklar›: Olgu Sunumu

1Soner Senel, 2ﬁafak ﬁahin.
1Cumhuriyet
2Cumhuriyet

Üniversitesi Iç Hastal›klar›, Romatoloji Bd,
Üniversitesi Iç Hastal›klar› Ad.

GEREKÇE
Ailesel Akdeniz ateﬂi (FMF) otozomal resesif geçiﬂ
gösteren s›kl›kla peritonit, sinovit ve plörit gibi seröz
zarlar› tutan a¤r› ile genelde ateﬂin eﬂlik etti¤i ve kendini s›n›rlayan bir hastal›kt›r. Çok nadir de olsa daha
önce FMF’de tekrarlayan polikondrit ataklar› bildirilmiﬂtir. Bu raporda, kolﬂisine dirençli hastada FMF
ata¤› s›ras›nda kar›n a¤r›s›, ateﬂ ile birlikte kulak kepçesinde perikondrit ata¤› geçirmesi nedeniyle sunulmuﬂtur.

YÖNTEM

290mm3 idi ve FMF ata¤› ile uyumlu idi. Hastan›n
kolﬂisine intolerans› oldu¤u için kolﬂisin hafta iki kez
ve azotiopurin 100 mg/gün tedavisi baﬂland›. Hastan›n tedavi sonras› perikondriti 2 günde geçti.

TARTIﬁMA
FMF ata¤›na eﬂlik eden non-enfeksiyöz perikondrit ata¤› nadir olarak görülmektedir ve benign olup
spontan gerileyebilmektedir. Hastan›n önceki ataklar› ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda atak esnas›nda k›sa süreli orta-yüksek dozda kortikosteroidler perikondrit süresini k›saltmakta etkili bulunmuﬂtur.

Yaklaﬂ›k 4 y›ll›k FMF tan›s› olan 23 yaﬂ›nda bayan hastan›n yaklaﬂ›k 3 gün süren kar›n a¤r›s› ve ateﬂ
ile seyreden atak öyküsü mevcuttu. Hastan›n öyküsünden tan›dan itibaren önerilen kolﬂisini içmekle
ﬂiddetli kar›n a¤r›s› bulant› oldu¤unu ve bundan dolay› ilac› içmedi¤i ö¤renildi. Etkin tedavi almayan
hasta yaklaﬂ›k 3 haftada bir atak geçirmekte s›k s›k
acil servise baﬂvurmaktayd›. Özgeçmiﬂinde appendektomi, kolesistektomi ve eksploratif laparatomi öyküsü vard›. Hastan›n önceden çal›ﬂ›lan MEFV gen
analizinde homozigot M694V mutasyonu saptanm›ﬂt›. Ayr›ca daha önceki yat›ﬂ›nda tespit edilen
CYP2D6 homozigot ve MDR1 heterozigot mutasyonlar› tespit edilmiﬂti. Soygeçmiﬂinde iki kardeﬂinde
de FMF tan› öyküsü mevcuttu.

SONUÇ
Atak nedeniyle yat›ﬂ›n›n 2. gününde sol kulakta
h›zl› geliﬂen a¤r›, ﬂiﬂlik ve k›zar›kl›k geliﬂti (Resim 1).
Öyküsünden daha önce de benzer ﬂekilde 3 kez ayn› ﬂikayetlerinin oldu¤u ve kendili¤inden 5-6 günde
geçti¤i ö¤renildi. Beraberinde 39°C ateﬂi olmas› üzerine enfeksiyon hastal›klar› ile konsülte edildi. Hastan›n al›nan kültürlerinde üreme olmad›. KBB bölümü
ile konsülte edilen hastada non-enfeksiyöz perikondrit düﬂünüldü ve 60mg/gün metil-prednisolon önerildi. Hastan›n labaratuvar›nda CRP: 80. 4mg/dl, sedimantasyon: 65mm/s ve beyaz küre say›s›: 8.
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Sol kulakta perikondrit

ÇOCUK
P 097 . Jüvenil Sistemik Lupus Eritematosusta Hepatit B Aﬂ›lamas›

1Mehmet Baha Aytaç, 1Özgür Kasapçopur, 2Mustafa Arslan, 1Tu¤ba Erener-ercan, 1Fügen Çullu-çoku¤raﬂ, 1Nil Ar›soy.
1Istanbul

Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Çocuk Sa¤l›¤› Ve Hastal›klar› Anabilim Dal›, Çocuk Romatoloji ve
Gastroenteroloji Bilim Dal›,
2Istanbul Üniversitesi, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dal›.

GEREKÇE
Jüvenil sistemik lupus eritematosus (JSLE) çocukluk ça¤›nda nadiren görülen kronik, multisistemik,
otoimmün bir hastal›kt›r. Tedavide kullan›lan ilaçlar
ve hastal›¤a ait birincil bozukluklar nedeni ile enfeksiyonlar JSLE hastalar›nda önemli bir hastal›k ve
ölüm nedenidir. Enfeksiyonlardan aﬂ› yolu ile korunmak ise yüzy›llardan beri süregelen en önemli korunma yöntemlerinden birisidir. Enfeksiyon etkenlerinin ve aﬂ›lar›n otoimmünite geliﬂimini tetikleyebilece¤i kuﬂkusu nedeni ile bu konuda yap›lan çal›ﬂmalar oldukça s›n›rl› say›dad›r. Bu çal›ﬂma ile JSLE hastalar›nda rekombinant hepatit B aﬂ›s› sonras› yeterli
antikor yan›t›n›n oluﬂup oluﬂmad›¤›n›n, oluﬂan antikor yan›t›n›n uygulanan tedavilerden etkilenip etkilenmedi¤inin de¤erlendirilmesi amaçland›.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya 64 JSLE hastas› ve 24 sa¤l›kl› çocuk
al›nd›. SLE tan›s›yla takip edilen hastalarda HBsAg,
Anti-HBsAg ve Anti-HBcIgG titreleri de¤erlendirildi.
JSLE’li çocuklarda 24 hasta (%27) nonimmünize, 39
hasta (%71) immünize ve 1 hasta (%2) ise kronik hepatit B olarak saptand›. ‹mmün olmayan 24 hastan›n
3’ünde hastal›k aktif oldu¤u (SLEDAI>10), 1’i ise tüberküloz enfeksiyonu nedeni ile tedavi gördü¤ü için
aﬂ›lama program›na al›nmad›.
Ba¤›ﬂ›k olmayan 20 SLE hastas›na 0. ay, 1. ay ve
6. ayda olmak üzere 3 doz rekombinant hepatit B
aﬂ›s› yap›lmas› planland›. Hastalar her doz aﬂ›dan bir

ay sonra klinik ve laboratuar olarak de¤erlendirildi.
Son dozdan bir ay sonra bak›lan anti-HBsAg titresinin >10 IU/mL olmas› serokonversiyon olarak kabul
edildi.

SONUÇLAR
Üç doz aﬂ›lama sonunda juvenil SLE hastalar›n›n
%80’i ve sa¤l›kl› çocuklar›n tamam› serokonversiyon
geliﬂtirdiler. Koruyucu antikor yan›t› iki grup aras›nda istatistiksel olarak farkl› de¤ildi (p=0.49). SLE’li
hastalar›n antikor titrelerinin geometrik ortalamas›,
sa¤l›kl› çocuklara göre düﬂük olarak saptand›. Yeterli antikor cevab›n›n kullan›lan prednisolon, azatiopürin, hidroksiklorokin ve mikofenolat mofetil gibi
ilaçlardan etkilenmedi¤i gözlendi. ‹ki hastada ilk iki
doz aﬂ› sonras› SLEDAI skoru>10, bir hastada ilk doz
aﬂ› sonras› SLEDAI skoru>10 olarak saptand›¤› için
ikiﬂer doz hepatit B aﬂ›s› uyguland›. Bu hastalar›n
yaln›zca birisnde serokonversiyon gerçekleﬂmiﬂti. Bir
hastada ise üçüncü doz aﬂ›dan bir ay sonra hastal›k
alevlenmesi gözlendi. Çocuklar›n hiçbirisinde aﬂ›dan kaynaklanan yan etki gözlenmedi.

TARTIﬁMA
SLE’li çocuklar rekombinant hepatit B aﬂ›s›na karﬂ› yeterli aﬂ› yan›t› oluﬂturmaktad›r. Bu aﬂ› yan›t›n›n
kullan›lan immunsupresif tedavilerden etkilenmedi¤i
gözlenmektedir. Çocuklarda bu aﬂ›n›n etkinlik ve güvenilirli¤inin anlaﬂ›lmas› için daha geniﬂ çapl› çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
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‹LAÇ
P 098 . Anti-TNF ‹laçlar›n Lipid Profili Üzerine Olumlu Etkileri

1Levent K›l›ç, 1Umut Kalyoncu, 2Volkan Atm›ﬂ, 2Elif Er, 1Ömer Karada¤, 1Ali Akdo¤an, 1Metin ‹ﬂ›k, 1Ismail Do¤an, 1ﬁule Apraﬂ Bilgen,
1Sedat Kiraz, 1Meral Çalgüneri, 1Ihsan Ertenli.
1Hacettepe
2Hacettepe

Üniversitesi Romatoloji Ünitesi,
Üniversitesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›.

AMAÇ
‹nflamatuvar romatolojik hastal›klar artm›ﬂ kardiyovasküler riskle iliﬂkilidir. Bu çal›ﬂmada anti-TNF
tedavinin dislipidemi üzerine etkisinin de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEM
Bu çal›ﬂmaya 2004–2010 tarihleri aras›nda hastanemizde takip edilen ve anti-TNF tedavi alan 669
hasta al›nd›. Hastalar›n tan›lar›, anti-TNF tedavileri,
anti-TNF tedavi öncesi ve sonras› akut faz yan›tlar›
(ESH, CRP), lipid parametreleri kaydedildi. Anti-TNF
tedavi öncesi ve sonras› HDL-K, LDL-K, Total-K (TK)
de¤erleri olan 405 hasta de¤erlendirildi. ESH ve CRP
de¤erleri tedavi sonras›nda normale dönen hastalar
grup 1 (anti-TNF cevab› olan hastalar), di¤erleri grup
2 (tedaviye cevaps›z hastalar) olarak kabul edildi.
2009 EULAR önerileri do¤rultusunda TK/HDL-K oran› (erkeklerde >5, kad›nlarda >4,5 olmas›) kardiyovasküler hastal›k için lipid iliﬂkili risk faktörü olarak
kabul edildi.

SONUÇLAR
De¤erlendirmeye toplam 405 (E/K: 181/224) hasta al›nd›. Hastalar›n 165 (%41)’i RA, 240 (%59)’›
spondiloartritti. 129 (%32)’u infliksimab, 194
(%48)’ü etanercept, 82 (%20)’si adalimumab almaktayd›. Hastalar›n tedavi öncesi LDL-K 99 ± 34 mg/dl,
HDL-K 52 ± 17 mg/dl, TK 170 ± 42 mg/dl, T. K/HDL
3,5 ± 1,4 idi. Grup 1’de 219 (% 54) hasta vard›. Anti-TNF tedavi sonras›nda Grup 1’de HDL-K [(53,2 ±

16,8) vs (58,3 ± 17, 5), p<0,001], TK [(170,2 ± 42,8)
vs (179,5 ± 41,0), p<0,001] düzeyleri artt›. TK/HDLK oran› [(3,4 ± 1,1) vs (3,3 ± 1,1), p=0,023] anlaml›
olarak düﬂtü. Grup 1’deki 28 hasta (%12,8) kardiyovasküler risk alt›nda iken anti-TNF sonras› 23 (%10,
8)’ü risk alt›nda idi. Grup 1’deki hastalar›n farkl› anti-TNF’lere göre lipid profilleri de¤iﬂimi tablo 1’de
verilmiﬂtir. Grup 2’de sadece HDL-K’da tedavi öncesi ve sonras›nda fark saptand› [(51,4 ± 16,9) vs (53,2
± 15,8), p=0,048]. Grup 2’de kardiyovasküler risk alt›nda olan hasta say›s›n›n 24 (%12,9)’ten tedavi sonras› 17 (%9,1)’ye düﬂtü¤ü görüldü. Grup 2’de her üç
anti-TNF için tedavi öncesi ve sonras› lipid parametreleri benzerdi. Her iki grupta da tedavi öncesi ve
sonras› LDL-K düzeylerinde anlaml› de¤iﬂme olmad›
(Grup 1’de LDL-K [(99 ± 34,5) vs (102 ± 33,2),
p>0,05], Grup 2’de LDL-K [(99,2 ± 34,5) vs (99,8 ±
31,6), p>0,05]).

TARTIﬁMA
Anti-TNF tedaviye iyi yan›t vermiﬂ hastalarda
TK’da artma ve LDL-K’da belirgin de¤iﬂiklik olmasa
da; HDL-K’da artma ve özellikle TK/HDL-K’da azalma görülmesi anti-TNF ilaçlar›n lipid profilleri üzerine olumlu etkileri oldu¤unu desteklemektedir. Bu
düzelme en belirgin olarak etanercept alan hastalarda görülmekle birlikte her üç anti-TNF ilaçta da saptand›. Bu çal›ﬂma artm›ﬂ kardiyovasküler risk alt›ndaki hastalar›m›zda inflamasyonun anti-TNF ilaçlarla
kontrolünün yararl› etkilerini göstermektedir
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Etanercept

‹nfliksimab

Adalimumab

Tedavi öncesi HDL-K
Tedavi sonras› HDL-K

55,2 ± 17,8
61,2 ± 19,41

49,5 ± 15,3
53,5 ± 14,32

54,1 ± 15,7
59,3 ± 15,93

Tedavi öncesi TK/HDL-K
Tedavi sonras› TK/HDL-K

3,3 ± 1,1
3,1 ± 1,04

3,6 ± 1,0
3,6 ± 1,2

3,2 ± 1,0
3,3 ± 1,3

Veriler ortalama ± standart sapma olarak verilmiﬂtir. HDL-K: yüksek yo¤unluklu lipoprotein kolestrol. TK:
Total kolestrol
1 p<0,001 2 p<0,017 3 p = 0,01 4 p<0,008

P 099 . Anti-TNF tedavisi alan hastalarda tedavi öncesi ve sonras› serum IFN gama ve
TNF alfa de¤iﬂiklikleri

1Mehtap ﬁer›fe Darbaﬂ, 1ﬁule Darbaﬂ, 1Münevver Kahraman, 1Vel› Yazisiz, 1Berkant Al› Avci, 2Funda Erbasan, 1Ender Terz›o¤lu.
1Akdeniz
2Antalya

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Romatoloji Bd,
Araﬂt›rma E¤itim Hastanesi.

GEREKÇE
Romatoid Artrit(RA) ve Ankilozan Spondilit(AS)
kronik inflamatuar hastal›klard›r. Tümör nekroz faktör-α (TNF-α) ve interferon-gama (IFN- γ) RA ve AS
patogenezinde ve ilaçlara ba¤l› advers etkilerde
önemli rol oynarlar.

YÖNTEM
ASAS kriterlerine göre AS tan›s› alm›ﬂ ve anti
TNF-· tedavisi planlanan BASDAI 4’ün üzerinde 16
hasta ve ACR kriterlerine göre RA tan›s› alm›ﬂ DAS28
’i 4, 5 üzerinde 8 hasta al›nd›. 30 kiﬂi sa¤l›kl› kontrol
grubu olarak al›nd›. Tedavi öncesi bu hastalar›n ve
kontrol grubunun serum TNF·α IFN γ, sedimantasyon, CRP de¤erlerine bak›ld›. Anti TNF-α tedavisinin
3. ay›na ulaﬂan RA’li gruptan 3 kiﬂinin, AS ’li gruptan
5 kiﬂinin serum TNF-α IFN-γ, sedimentasyon, CRP,
BASDAI ve DAS28 düzeylerine bak›ld›.

BULGULAR
RA’ l› hastalarda bazal serum TNF-· seviyesi sa¤l›kl› kontrol grubuna göre benzer (p: 0,428), IFN Á
düzeyleri anlaml› yüksek (p: 0,000) bulundu. AS ’li
hastalarda bazal serum TNF-α ve IFN γ düzeyi sa¤-

l›kl› gruba göre anlaml› derecede yüksek (TNF-α için
p: 0,027, IFN-γ için p: 0. 000) saptand›. RA’ li hastalarda 3 ayl›k tedavi sonras› TNF düzeylerinde azalma, IFN- γ düzeylerinde art›ﬂ saptanmakla birlikte istatistiksel anlaml›l›¤a ulaﬂmad› (TNF için p: 0,109;
IFN için 0, 285). AS’ li hastalarda 3 ayl›k tedavi sonras› serum TNF α düzeyinde yine istatistiksek anlama
ulaﬂmamakla birlikte IFN γ düzeylerinde azalma
mevcuttu (TNF için p: 0,138; IFN için p: 0,686).

SONUÇ
TNF bir proinflamatuvar sitokin olup, inflamasyondaki rolü hem RA ve hem de AS de gösterilmiﬂtir. IFN – gama da a¤›rl›kl› olarak T hücreleri ve alt
gruplar› taraf›ndan salg›lanan ve erken inflamasyonda rolü oldu¤uda düﬂünülen bir sitokin olup bu iki sitokinde hem RA ve hem de As li hastalar›n basal kan
de¤erlerinde yüksek ç›km›ﬂt›r. Bu sitokinlerin uygulanan biyolojik tedavilere cevab› ve di¤er hastal›k
parametreleri ile korelasyonu hasta say›s›n›n artmas›
ile beraber daha da netleﬂecekse de öncül bulgular
aktif hastal›k, tedavi yarar› ve klinik durum ile serum
de¤erleri aras›nda bir iliﬂkiyi gösterme e¤iliminde
olarak yorumlanm›ﬂt›r.
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P 100 . Oral ‹bandronat Tedavisi S›ras›nda Geliﬂen Mandibular Osteonekroz Olgusu

1Yalç›n Önem, 1Selim Nalbant, 1Serkan Çelik, 1Fatih Tang›, 1M Hakan Terekeci, 1Ça¤atay Öktenli.

1Gata Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Iç Hastal›klar› Servisi.

G‹R‹ﬁ
Bifosfonatlar kemik dokuya güçlü afiniteleri ve
antiresorbtif etkileri nedeniyle osteoporoz, Paget
Hastal›¤›, malign hastal›klara ba¤l› hiperkalsemi,
myelom ve meme kanserlerine ba¤l› kemik metastazlar›nda s›kl›kla kullan›lmaktad›r. En s›k karﬂ›laﬂ›lan yan etkileri aras›nda gastrointestinal yak›nmalar
olmakla birlikte, osteonekroz özellikle intravenöz
yol tercih edildi¤inde karﬂ›laﬂ›lan bir yan etkidir. Osteonekroz non-spesifik semptomlardan, osteomyelit,
Actinomyces ile kontamine lezyonlara kadar de¤iﬂen
klinik özelliklerle karﬂ›m›za ç›kabilir. Biz de bu yaz›m›zda postmenopozal osteoporoz nedeniyle oral
‹bandronat tedavisi alan bir hastam›zda ortaya ç›kan
mandibular osteonekroz olgusu sunulacak ve literatür bilgisi verilecektir.

OLGU
78 yaﬂ›nda bayan hasta hipertansif kriz nedeniyle iç hastal›klar› klini¤inde hospitalize edildi. Yat›ﬂ›n›n üçüncü gününde yap›lan genel de¤erlendirme
esnas›nda hastan›n çenesinde palpasyonla a¤r› hissi
oldu¤u saptand›. Bunun üzerine seçilen görüntüleme
yöntemi panaromik mandibula grafisi oldu. Direk

grafide her iki angulus mandibulae ve tuberculum
mentale’de osteonekroz ile uyumlu lezyonlar oldu¤u
görüldü. Al›nan çene cerrahisi konsültasyonunda bu
duruma sebep olabilecek dental bir patoloji saptanmad›. Hastan›n ayr›nt›l› sorgusunda yaklaﬂ›k 5 y›ld›r
oral ‹bandronat tedavisi ald›¤› tespit edildi. Hastan›n
hikayesinde malignite, sekonder osteoporoza neden
olabilecek ilaç kullan›m› yoktu. Kulland›¤› di¤er
ilaçlar›n da osteonekroza sebep olabilecek yan etki
potansiyeli yoktu.

SONUÇ
Bu vaka ile vurgulamak istedi¤imiz ﬂey; son zamanlarda postmenopozal osteoporoz tedavisinde
kullan›m› yayg›nlaﬂan bifosfonatlar›n halen bilinmeyen yan etkileri olabilece¤i ve çoklu ilaç kullan›m›
olan özellikle yaﬂl› hastalarda ortaya ç›kabilecek
nonspesifik ﬂikayetlerde, bu tip ilaçlara ba¤l› advers
olaylar›n ak›lda tutulmas› gerekti¤idir. Bizim vakam›z› ilginç k›lan; ‹bandronat›n bu yan etkisinin intravenöz uygulamadan sonra daha s›k olarak ortaya ç›kmas› iken, hastam›zda ortaya ç›kan yan etkinin yaln›zca sürekli oral ‹bandronat tedavisi s›ras›nda meydana gelmiﬂ olmas›d›r.

Panoramik mandibula grafisinde her iki angulus mandibulae ve tuberculum mentale’de osteonekroz ile uyumlu lezyonlar
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P 101 . Anti-TNF A lfa Kullanan Hastalarda ‹soniazid Proflaksisi Hepatotoksisite Yarat›r m› ?
Anti-TNF A janlar Hepatotoksisiteye Katk›da Bulunur mu?

1Döndü Üsküdar Cansu, 2Sabri Güncan, 3N. ﬂule Yaﬂar, 3Cengiz Korkmaz.
1Antalya

E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi, Iç Hastal›klar›, Romatoloji Bölümü,
Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›,
3Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›.
2Eskiﬂehir

Anti-TNF alfa tedavisi baﬂlanmadan önce latent
tüberküloz taramas› önerilmektedir. ‹soniazid (INH)
antitüberküloz proflaksisi için ilk seçenek ajand›r.
Hepatotoksisite INH’n›n önemli bir yan etkisidir.
Özellikle ileri yaﬂ, alkol kullan›m›, altta yatan karaci¤er hastal›¤› ve bazal enzim yüksekli¤i olanlarda
hepatotoksisite gözlenebilir. INH ve DMARD d›ﬂ›nda anti-TNF alfa ajanlara ba¤l› karaci¤er hasar› da
bildirilmiﬂtir.

AMAÇ
Bu çal›ﬂmada anti-TNF alfa kullanan MTX alan
veya almayan latent tüberküloz proflaksisi kullanan
hastalarda INH’n›n karaci¤er aç›s›ndan güvenilirli¤i
ve toksisite yarat›p yaratmad›¤› araﬂt›r›ld›.

METOD
Retrospektif olarak, romatolojik hastal›klarda antiTNF alfa kullanan, MTX alan/almayan INH kullanan
grup tarand›. 61 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. PPD ?5
mm veya 2 kez anerjik olanlara 9 ay INH proflaksisi
verildi. Hastalar›n takipleri s›ras›nda INH öncesi bazal aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz (ALT) düzeyleri ve tedavinin 3. , 6. ve 9. aylar›ndaki AST ve ALT düzeyleri kaydedildi. AST veya
ALT düzeyleri bazal de¤erin 2 kat›n› aﬂt›ysa hepatotoksisite olarak kabul edildi, 2 kat›n› aﬂmayan de¤erler hafif yükseklik olarak de¤erlendirildi.

SONUÇLAR
Çal›ﬂmaya al›nan 61 hastan›n %72’si kad›n, yaﬂ
ortalamas› 45.75 ± 13.95 idi. Hastalar›n 27’si Romatoid artrit, 23’ü Ankilozan spondilit, 3’ü Psöriatik artrit, 7’si di¤er seronegatif spondiloartropati, 1 hasta

eriﬂkin Still hastas›yd›. Anti-TNF alfa ajanlardan etanercept kullan›m› %44.3 (27), infliksimab %42.6
(26), adalimumab %13.1 (8) oran›ndayd›. Hastalar›n
%80.3’ü (49) MTX kullan›yordu. 7 hastada karaci¤er
transaminazlar›nda yükseklik saptand›. Hiçbir hastada INH tedavisinin kesilmesini gerektirecek yükseklik saptanmad›. 7 hastan›n 2’sinde baﬂlang›çta karaci¤er transaminaz düzeyleri yüksek iken 3 hastada
da 2 kat› aﬂmayan geçici transaminaz yüksekli¤i saptand›. Bunlar d›ﬂland›¤›nda 2 kat› aﬂan enzim yüksekli¤i 2 hastada gözlendi (%3.6). Bir hastada MTX
dozu azalt›l›rken (olgu 2) di¤er hastada MTX, INH
proflaksisinin 9. ay›nda kesildi (olgu 6). Ancak INH
tedavisi sonras›nda enzim yüksekli¤i devam etti.
(Hastan›n hepatit göstergeleri negatif, bat›n USG’de
karaci¤erde ya¤lanma vard›. Diabetes mellitus ve
psöriazisi olan hastaya karaci¤er biyopsisi önerildi,
ancak hasta kabul etmedi¤i için etyoloji saptanamad›) (Hepatotoksisite geliﬂen olgular›n demografik
özellikleri tablo 1’de verilmiﬂtir).

TARTIﬁMA
Literatürde anti-TNF alfa+INH proflaksisinin hepatotoksisite yaratt›¤›na dair s›n›rl› say›da çal›ﬂma
vard›r. Anti-TNF alfa ajanlar›n hepatotoksisite (otoimmun hepatit veya toksik hepatit) yaratt›¤›na dair
birkaç olgu bildirisi mevcuttur. Romatolojik hastal›klar›n seyri s›ras›nda anti-TNF alfa tedavisi ile birlikte
MTX kullanan veya kullanmayan hastalarda INH
proflaksisi karaci¤er aç›s›ndan güvenilir görünmektedir, enzim yüksekli¤i olan hastalarda INH ve
DMARD yan›nda anti TNF alfa ajan›n da toksik etkisi olabilece¤i gözard› edilmemelidir.
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Olgular

Yaﬂ

Cinsiyet

Tan›

anti-TNF

DMARD

Hepatotoksisite

Sonuç

1

59

Kad›n

RA

ETN

SZP

<2 kat

2

44

Kad›n

AS

‹NF

MTX

>2 kat

Mtx dozu azalt›ld›

3

28

Erkek

AS

ETN

MTX

<2 kat

Takipte geriledi

4

32

Kad›n

AS

ADA

-

<2 kat

Takipte geriledi

5

49

Erkek

AS

ADA

MTX

<2 kat

Takipte geriledi

6

62

Kad›n

Psöriatik artrit

ETN

MTX

>2 kat

MTX dozu azalt›l›p kesildi

7

52

Kad›n

Psöriatik artrit

‹NF

MTX

<2 kat

MTX dozu azalt›ld›

Takipte geriledi

P 102. Strontium Ranelat Tedavisine Ba¤l› Yayg›n Arteriovenöz Tromboz

1Cemal Bes, 1Özlem Koçak, 1Ahsen Zeyrek, 1O¤uz D›kbaﬂ, 1Ülkü Da¤li, 1Mehmet Soy .
1Abant

Izzet Baysal Üniversitesi, T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar›.

G‹R‹ﬁ
Strontium ranelat, postmenapozal osteoporoz tedavisinde kullan›lan; hem kemik yap›m›n› art›ran
hem de kemik y›k›m›n› azaltarak iki yönlü olumlu etkisi olan bir ilaçt›r. Strontium ranelat tedavisine ba¤l› venöz tromboembolizm s›kl›¤›nda art›ﬂ oldu¤u iddia edilmiﬂtir. Burada strontium ranelat tedavisi sonras› hem arteryel hem de venöz yayg›n tromboz geliﬂen bir olgu sunulmuﬂtur. .

OLGU
84 yaﬂ›nda bayan hasta, nefes darl›¤›, kar›n a¤r›s›, eklem a¤r›s›, yüksek ateﬂ ﬂikayetiyle baﬂvurdu. 8
ay önce Eriﬂkin Baﬂlang›çl› Still Hastal›¤› ve osteoporoz tan›s› alan hasta, 2 haftad›r olan kar›n a¤r›s›, nefes darl›¤› nedeni ile yat›r›ld›. Fizik bak›: genel durumu bozuk, takipneik, TA: 100/60, NBZ: 118/dk, her
iki akci¤er bazalinde solunum sesi al›nm›yordu ve
sa¤ akci¤er 1/3 alt zonda ince raller duyuldu. Hasta
tedavi olarak metotreksat 15mg/hafta, hidroksiklorokin 200mg/gün, prednisolon 35mg/gün, strontium
ranelat 1x2 gram/gün tedavisi almaktayd›. Strontium
ranelat› 8 ayd›r kullan›yormuﬂ. Laboratuar testlerinde
lökosit 13600, CRP: 107 mg/dl, sedimantasyon:
11mm/h, ferritin düzeyi de normal s›n›rlardayd›. Bat›n USG’de perikolesistik s›v›, bilateral plevral effüzyon ve abdominal aortada tromboz izlendi. Kontrastl› torakoabdominal BT-BT anjiyo görüntülemede sa¤

akci¤er alt lob anterior bazalde akut; laterobazalde
segmenter arterde subakut pulmoner emboli, bilateral plevral efüzyon, perihepatik, perikolesistik s›v›,
superior mezenterik arter ucundan 4,5 cm sonra 4
cm’lik k›s›mda oklüzyon, abdominal aortada 8 cm
boyunca tromboz görüldü. Alt ekstremite venöz
doppler USG’de sol popliteal vende subakut trombüs izlendi. Hastan›n 8 ay önce çekilmiﬂ olan abdomen BT’sinde tromboz olmad›¤› görüldü. Hastan›n
çok say›da damar›nda trombüsleri olmas›n› (pulmoner arterler, aorta, mezenter arter ve popliteal ven)
aç›klayabilecek bir hastal›k tespit edilemedi. Strontium ranelat tedavisi öncesi tromboz olmamas› ve bu
ajan kullan›ld›ktan sonra yayg›n trombozun ortaya
ç›kmas› nedeniyle hastan›n mevcut trombofili sebebi
olarak strontium ranelat tedavisi oldu¤u düﬂünüldü.
Düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin tedavisi ve pulmoner emboli zemininde geliﬂen pnömonisi için antibiyoterapi baﬂland›. Hastada 8 ay önce d›ﬂ merkezde
Eriﬂkin Baﬂlang›çl› Still Hastal›¤› tan›s› konmuﬂtu.
Ancak hastan›n bize baﬂvuru an›nda bu tan›ya ait klinik ve laboratuar bulgular› yoktu.

TARTIﬁMA
Tromboza e¤ilimi olan özellikle yaﬂl›, hareketleri
k›s›tl› olan hastalarda strontium ranelat verilecekse
tromboz aç›s›ndan son derece dikkatli olunmal› ve
hasta yak›n takibe al›nmal›d›r.
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P 103 . ‹loprost Yeni Bir Antimetastatik Ajan Olabilir mi ?: S istemik Skleroz ve E vre 4
Akci¤er Kanseri Nedeniyle Takip Edilen Hastada ‹loprost’un Antimetastatik Etkisi :
Olgu Sunumu
1Yavuz Pehlivan, 1Ibrahim Halil Türkbeyler, 2Ozan Balakan, 2Alper Sevinç, 3Mustafa Y›lmaz, 4Kemal Bak›r, 1Ahmet Mesut Onat .

1Gaziantep
2Gaziantep
3Gaziantep
4Gaziantep

Ünivestesi T›p Fak. Romatoloji Bd,
Ünivestesi T›p Fak. Onkoloji Bd,
Ünivestesi T›p Fak. Nükleer T›p Ad,
Ünivesitesi T›p Fak. Patoloji Bd.

Sistemik skleroz (SSk) mikrovasküler sistem ve
konnektif dokuyu etkileyen, etyolojisi bilinmeyen
kronik bir hastal›kt›r. SSk’li hastalarda geniﬂ serilerle
yap›lan çal›ﬂmalarda, kanser görülme prevalans›n›n
normal popülasyona göre artt›¤› tespit edilmiﬂ ve bu
oran›n %2.6-8.7 aras›nda oldu¤u bildirilmiﬂtir. ‹loprost stabil bir prostasiklin (PGI2) analogudur. ‹loprost
SSk’li hastalarda pulmoner hipertansiyon tedavinde
kullan›lmaktad›r. Prostasiklinler ile ilgili 1980-90’l›
y›llarda yap›lan s›n›rl› say›da hayvan modelinde, antimetastatik aktivitesinin oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu olgu sunumunda 20 y›ld›r SSk tan›s›yla izlenmekte
olan, beraberinde akci¤er adenokarsinomu tespit etti¤imiz, 60 yas›ndaki bir kad›n olgu sunulmakta ve
bu olguda pulmoner hipertansiyon nedeniyle alm›ﬂ
oldu¤u inhaler iloprost tedavisinin antimetastatik etkisinin oldu¤u belirtilmek istenmiﬂtir.
Altm›ﬂ alt› yaﬂ›nda bayan hasta ssk tan›s› ile 20 y›ld›r takipte iken nefes darl›¤›, öksürük, balgam, kilo
kayb› ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Yap›lan fizik muayenede,
el parmaklar›nda ekstansiyon k›s›tl›l›g› ve metatarsofalengeal eklemlerin proksimalinde deri kal›nlaﬂmas›
mevcuttu. Yüzeysel deri çizgileri ve deri elastikiyeti
kaybolmuﬂtu. Kardiyovasküler sistem muayenesinde
P2 sertti. Solunum sistemi muayenesinde sa¤da daha
belirgin olmak üzere bilateral orta zonlara kadar kaba ralleri mevcuttu. Çekilen akci¤er bilgisayarl› tomografi incelemesinde, sa¤ akci¤er ve sol akci¤er alt
lobda düzensiz s›n›rl› yumuﬂak doku komponentinde

bulunan konsolidasyon alanlar› tespit edildi. Hastaya
torakoskopi ile lob lateral segment wedge rezeksiyon
yap›ld›. Operasyon materyali patoloji sonucu akci¤er
adenokarsinomu olarak rapor edildi. Hastaya PET
(pozitron emisyon tomografisi) çekildi. PET de bilateral posterobazalde malignite düzeyinde artm›ﬂ suv tutulumlar› saptand›. Hasta Evre 4 akci¤er adenokarsinomu kabul edilip, performans skorunun iyi olmamas› ve hastan›n kemoterapi istememesi üzerine kemoterapi verilmeyerek, romatoloji taraf›ndan takip edilmeye devam edildi. Hastaya bu dönemde geliﬂen
pulmoner hipertansiyon (PHT) için inhaler iloprost tedavisi baﬂlan›ld›. Hasta 2 y›ld›r düzenli aral›klar ile
tomografi ve PET ile takip edilmekte olup, PET ve tomografi takiplerinde stabil hastal›k olarak takip edilmektedir. (suv de¤erlerinin sabit kalmas› hatta minimal düﬂüﬂ mevcut) (figür)
Bizim sundu¤umuz vaka, SSk nedeniyle 20 y›ld›r
takipte olan hastan›n, takibi esnas›nda evre 4 akci¤er
adenokanseri geliﬂmiﬂ ve hemen hemen eﬂ zamanl›
geliﬂen PHT için inhaler ilioprost tedavisi ile metastass›z 2 y›l› aﬂk›n süredir takip edilmektedir. Literetürde ilioprostun antimetastatik ve tümör progresyonunu önleyici etkileri ilgili preklinik çal›ﬂmalarda olsada ﬂimdiye kadar yap›lm›ﬂ klinik bir çal›ﬂma veya
olgu sunumu bulunmamaktad›r. Bu olgu sunumu literatürde prostosiklin analogu olan iloprostun klinik
düzeyde antimetastatik ve antitümör etkisinin gösterildi¤i ilk vaka sunumudur.
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A) Sol akci¤er alt lobda artm›ﬂ FDG tutulumu (SUV, 9. 8), sa¤ akci¤er alt lobda multinodüler lezyon,
artm›ﬂ FDG tutulumu (SUV, 10. 3), B) ‹lioprost tedavisinden 20 ay sonra; Sol akci¤er alt lob lezyonu
(SUV, 10. 2) ve sa¤ akci¤er alt lob lezyonunda (SUV,

P 104. Anti-Tümör Nekrozan Faktör - Alfa Blokerleri Kullan›m›na Ba¤l› ‹ki
Glomerülonefrit Vakas›
1Mehmet Engin Tezcan, 1Abdurrahman Tufan, 1Tayfun Akal›n, 1Arif Kaya, 1ﬁeminur Haznedaro¤lu .
1 Gazi

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

TNF-alfa blokerlerinin önemli yan etkileri tüberküloz, lenfoma/lösemi, malign tümörler, sistemik enfeksiyon ve mantar enfeksiyonlar›d›r. Glomerülonefrit ve proteinüri de nadir olarak gözlenmektedir. Aﬂa¤›da TNF-alfa blokeri kullan›m›n› ile proteinüri veya
glomerulonefrit geliﬂen vakalar sunulmuﬂtur: 1. vaka:
Psöriatik artrit nedeni ile 24 y›ld›r izlenen, 66 yaﬂ›nda bayan hastada, metotreksat tedavisine ikincil kronik karaci¤er hastal›¤› geliﬂmesi sonras›, ilaçs›z izlendi¤i dönemde aktif eklem bulgular› geliﬂmesi üzerine önce adalimumab, sonra etanercept tedavisi
baﬂland›. Etanercept tedavisinin 3. ay›nda kreatinin
de¤erinin 0. 95 mg/dl’den 6, 58 mg/dl’ye yükseldi¤i
gözlendi. Hastan›n bak›lan idrar sedimentinde silendirüri saptand›. Böbrek biopsisinde diffüz nekrotizan
kresentik glomerulonefrit saptand›. ‹mmunfloresan

incelemede etyolojik aç›dan yönlendirici bulgu saptanmad›. Hastada ANA ve ANCA negatif bulundu.
Akci¤erde patoloji saptanmad›. Hastada etanercept
kullan›m›na ba¤l› glomerulonefrit geliﬂti¤i düﬂünüldü. 2. vaka: Juvenil romatoid artrit ve Crohn hastal›¤› nedeni ile 8 y›ld›r izlenen 19 yaﬂ›ndaki, erkek hastaya, klinik izlemi s›ras›nda sentetik DMARD kullanmas›na ra¤men, remisyona girmemesi nedeni ile infliximab baﬂland›. Tüberküloz lenfadenit geliﬂmesi
üzerine, sentetik DMARD kombinasyonlar› ile izlendi. Yeterli cevap al›namay›nca önce etanercept, takiben k›smi yan›t olmas› üzerine adalimumab tedavisi
baﬂland›. Adalimumab tedavisi öncesi 172 mg/gün
proteinürisi gözlenen hastan›n, ilaç ald›¤› 1 y›l içinde proteinüri de¤eri 3 gram/güne yükseldi. Böbrek
biopsisinde spesifik patoloji tespit edilmedi. Adali-
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mumab tedavisine ara verildi. ‹laç kesilmesi sonras›
proteinüri 1600 mg/güne geriledi. Hastan›n adalimumab kullan›m› s›ras›nda remisyonda olmas›, böbrek
biopsisinde patoloji olmamas› ve hastal›¤›n tekrar
aktive olmas› üzerine adalimumab yeniden baﬂland›.
Bir ay sonra proteinüri de¤erinin 3, 3 gram/gün oldu¤u gözlendi. Proteinüri, adalimumab kullan›m›na
ba¤land›. TNF-alfa blokerine ba¤l› glomerülonefrit
veya proteinüri oluﬂumu giderek artan s›kl›kta bildirilmektedir (Fournier vd. 2009; Stokes vd. 2005; Kaneko vd. 2010; Menè vd. 2010; Doulton vd. 2004;
Roux vd. 2004; Hirohama vd. 2010). Birinci vakada
ANCA iliﬂkisiz nekrotizan kresentik glomerülonefrit
saptanm›ﬂt›r. Literatürde etanercept tedavisine ba¤l›

iki hastada ANCA iliﬂkili, iki hastada ANCA iliﬂkisiz
nekrotizan kresentik glomerülonefrit bildirilmiﬂtir.
(Stokes vd. 2005; Kaneko vd. 2010; Doulton vd.
2004)‹kinci vakada ise herhangi bir böbrek patolojisi saptanmamas›na ra¤men adalimumab tedavisine
ba¤l› proteinüri gözlenmiﬂtir. Literatürde bir vakada
adalimumab kullan›m› sonras›nda class 3 lupus nefriti gözlenirken, bir vakada da ANCA iliﬂkili nekrotizan kresentik glomerülonefrit saptanm›ﬂt›r(Fournier
vd. 2009; Stokes vd. 2005). Vakalar›m›z TNF-alfa
blokerlerinin kullan›m› s›ras›nda glomerülonefrit ve
proteinüri oluﬂabilece¤ini desteklemektedir. Sonuç
olarak, TNF-alfa blokerlerini kullan›rken, böbrek
fonksiyonlar› da izlenmelidir.

P 105 . Hidroksiklorokin Kullan›m›na Ba¤l› Nadir Bir Yan Etki : H alüsinasyon

1Emine Duygu Ersözlü Bozk›rl›, 2Inci Turan, 3Ebru Alt›ntaﬂ, 1A. Eftal Yücel .
1Baﬂkent
2Baﬂkent
3Baﬂkent

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Anabilimdal›, Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal›,
Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal›.

G‹R‹ﬁ
Görme kayb›, cilt lezyonlar›, gastrointestinal rahats›zl›klar, alopesi ve nöropati antimalaryal ilaçlar›n
s›k gözlenen yan etkilerindendir. Bu ﬂikayetler s›kl›kla kronik ve yüksek doz ilaç kullan›m› ile iliﬂkilidir.
Klorokin ve hidroksiklorokin çok nadir olarak psikoz
benzeri psikiyatrik yan etkilerin kayna¤› olabilir. Bu
tarz bulgular az bilinmekle birlikte temel olarak malarya tedavisi alan hastalarda tan›mlanm›ﬂt›r. Bilgimiz dahilinde malarya haricinde bir liken planus vakas›nda hidroksiklorokin kullan›m›na ba¤l› halusinasyon yan etkisi bildirilmiﬂ olup, romatizmal hastal›klarda kullan›m›nda bu yan etkinin bildirildi¤i vaka
bulunmamaktad›r. Klini¤imizde ayr›m yap›lamayan
ba¤ doku hastal›¤› tan›s› ile izlenen ve hidroksiklorokin baﬂlanan bir vakada gözlenen ciddi görsel halusinasyon vakas›n› sunduk.

VAKA
Ayr›m yap›lamayan ba¤ doku hastal›¤› tan›s› konulan ve öncesinde psikiyatrik hastal›k, ilaç kullan›m
öyküsü bulunmayan 23 yaﬂ›nda kad›n hastaya tek
ilaç olarak 400 mg /gün hidroksiklorokin baﬂland›.

‹lac›n baﬂlanmas›ndan bir hafta sonra hasta görsel
halüsinasyon ﬂikayeti ile baﬂvurdu. ﬁikayeti ilac›n kulan›lmas›ndan 5 gün sonra baﬂlam›ﬂt› ve giderek artm›ﬂt›. Yak›nlar›ndan da al›nan bilgiye dayanarak hastan›n kendisini birilerinin takip etti¤ini ve bu kiﬂilerin
›ﬂ›klar saçt›¤›n› gördü¤ü için, evin içinde bir odadan
di¤er odaya bile tek baﬂ›na gidemez hale geldi¤i ö¤renildi. Hasta psikiyatri bölümüne dan›ﬂ›ld›. ‹laç yan
etkisi düﬂünülerek ilaç kesildi. ‹lac›n kesilmesinden
sonra ﬂikayetleri giderek azalan hastan›n ﬂikayetlerinin tam olarak düzelmesi yedi gün sonra oldu. Düzenli olarak ilk ay haftal›k, sonraki ay iki haftada bir
takip edilen hastan›n ﬂikayetleri tekrarlamad›.

SONUÇ
Sentetik antimalaryal ilaç kullan›m›na ba¤l› daha
önceden psikiyatrik hastal›k öyküsü olmayan vakalarda deliryum, halüsinasyonlar, manik ataklar veya
depresyon çok nadirdir. Bu durumu aç›klayan mekanizma bilinmemekte olup idyosenkratik bir reaksiyon
olarak ortaya ç›kmaktad›r. ‹laca baﬂlad›ktan sonra
birkaç saat ile 40 gün aras›nda bir zaman diliminde
ortaya ç›kabilmektedir. ‹laç kesilmesinden sonra s›k-
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l›kla bir hafta içinde düzelmektedir. Al›nan antimalaryal ilaç dozu ile ortaya ç›kan psikiyatrik problemlerin ﬂiddeti aras›nda iliﬂki bulunmamaktad›r. Romatizmal hastal›klar›n tedavisinde yayg›n olarak kullan›lan bu ilaçlar›n takibinde psikoz ve halusinasyon

gibi yan etkilerin de görülebilece¤i ak›lda bulundurulmal›d›r. Özellikle sistemik lupus eritematoz gibi;
hastal›¤›n nörolojik tutulumu olarak da psikoz görülebilen ba¤ doku hastal›klar›nda bu bilgi daha da
önem kazanmaktad›r.

F‹BROM‹YALJ‹
P 106. Fibromiyalji Hastalar›nda Seksüel Disfonksiyonun De¤erlendirilmesi

1Mahmut Yener, 1Ayhan Aﬂk›n, 1Feray Soyupek, 2Sedat Soyupek, 2Selma Sönmez .
1Süleyman
2Süleyman

Demirel Üniversitesi Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›,
Demirel Üniversitesi Üroloji Anabilim Dal›.

AMAÇ
Fibromiyalji (FM) hastalar›nda seksüel disfonksiyon varl›¤›n› araﬂt›rmak, hasta ve eﬂlerindeki depresyon-anksiyete düzeylerini, seksüel disfonksiyon derecesinin psikolojik testlerle iliﬂkisini saptamakt›r.

aras›nda kolerasyon saptanmad› (p>0.05). Hastalar›n
depresyon skoru ile eﬂlerinin depresyon skorlar› aras›nda pozitif bir kolerasyon saptansa da (r= 0.47, p=0.008)
eﬂlerin depresyon ve anksiyete skorlar› FSFI ve IFSF total skorlar› ile kolerasyon göstermedi (p>0.05.)

TARTIﬁMA

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya yeni tan› alm›ﬂ ya da tedavi almayan
seksüel olarak aktif premenopozal 30 FM hastas› ile
30 kontrol al›nd›. Hastal›k ﬂiddeti fibromiyalji etki
skalas› (FES), a¤r› görsel analog skala (VAS) kullan›larak de¤erlendirildi. Hasta ve eﬂleri ile kontrollerin
depresyon ve anksiyete durumu Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Ölçe¤i (BAÖ) ile de¤erlendirildi. Seksüel disfonksiyon varl›¤› Female Sexual Function Index (FSFI) ve Index of Female Sexual Function (IFSF) skalalar› kullan›larak Üroloji klini¤i taraf›ndan saptand›. Hasta ve kontrol grubu fibromiyalji hassas nokta say›s›, hastal›k ﬂiddeti, a¤r› ﬂiddeti, depresyon ve anksiyete düzeyi, seksüel disfonksiyon derecesi yönünden karﬂ›laﬂt›r›ld›.

SONUÇLAR
Hastalar›n VAS skoru, hassas nokta say›s›, FES skoru kontrollere göre yüksek bulundu (p<0.001). Fibromiyalji hastalar› ve eﬂlerinin depresyon ve anksiyete skorlar›nda kontrollere göre art›ﬂ tespit edildi (p<0.001).
Hastalar›n FSFI total skor, IFSF skoru ile FSFI arzu, uyar›lma, kayganlaﬂma, orgazm ve hoﬂnutluk alt skorlar›
kontrollere göre düﬂük bulundu (p<0.05). Hastalarda
FSFI a¤r› alt skorunun kontrollere göre yüksek oldu¤u
saptand› (p<0.05). FES, VAS skoru, hastalar›n depresyon ve anksiyete skorlar› ile FSFI ve IFSF total skorlar›

Literatürde FM hastalar›nda seksüel disfonksiyon
ve depresyon birlikteli¤i üzerinde duran çal›ﬂmalar
vard›r. Ancak çal›ﬂmam›zda hasta eﬂlerinin psikolojik
durumu ve bunun hastalar›n cinsel fonksiyon skorlar›na etkisi de de¤erlendirilmiﬂtir. T›k›z ve ark. (1) ile
Ayd›n ve ark. (2) FM hastalar›n›n kontrollere göre
depresyon skorlar›n› yüksek ve FSFI skorlar›n› da düﬂük tespit etmiﬂtir. Verilerimiz literatür verileriyle
benzer olmas› ile birlikte çal›ﬂmam›zda farkl› olarak
FSFI a¤r› alt skorlar›n›n sa¤l›kl› kontrollere göre yüksek oldu¤unu ve depresyon/anksiyete skorlar›n›n
FSFI skorlar› ile kolerasyon göstermedi¤ini saptad›k.
Sonuç olarak seksüel disfonksiyon, depresyon/anksiyetenin FM’li kad›n hastalarda oldukça yayg›n oldu¤u görülmektedir. FM ile seksüel disfonksiyon aras›ndaki iliﬂkinin mekanizmas›n› ve nedensel ba¤lant›s›n› de¤erlendirmek için daha fazla hasta say›lar›yla
yap›lacak çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.

KAYNAKLAR
1. Tikiz C, Muezzinoglu T, Pirildar T et al. Sexual
dysfunction in female subjects with fibromyalgia.
J Urol 2005; 174: 620-3.
2. Aydin G, Baﬂar MM, Keleﬂ I et al. Relationship between sexual dysfunction and psychiatric status in
premenopausal women with fibromyalgia. Urology 2006; 67: 156-61.
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P 107 . Atorvastatin Kullanan Hastalarda Kas Enzimlerinde Yükselme Olmadan da Kas
Performans›nda Azalma Görülebilir
1Gökhan Tuna Öztürk, 1Mustafa Cengiz, 2Salih Topal, 2Murat Özdemir, 2Feride Gö¤üﬂ .
1Ni¤de
2Gazi

Devlet Hastanesi,
Üniversitesi T›p Fakültesi.

GEREKÇE

BULGULAR

Statin kullanan hastalarda yan etki olarak kas a¤r›s› ve miyopati bulgular› bildirilmiﬂtir (Joy TR, Hegele RA. Narrative Rewiev: Statin-related myopathy.
Ann Intern Med 2009; 150: 858-868.). Bu çal›ﬂmada
statin kullan›m›na ba¤l› geliﬂebilecek kas performans›ndaki etkilenmenin izokinetik test ile prospektif de¤erlendirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

YÖNTEMLER
Bu çal›ﬂmaya kolesterol yüksekli¤i nedeniyle 20
mg/gün atorvastatin baﬂlanmas› planlanan ve daha
önce 3-hidroksi-3-metilglutaril koenzim A redüktaz
(HMG-CoA) inhibitörü tedavisi almam›ﬂ hastalar dahil edildi. 3 ayl›k atorvastatin kullan›m› öncesi ve
sonras›nda görsel a¤r› skoru ile kuvvetsizlik hissi, serum kreatinin fosfokinaz (CPK), izokinetik test ile elde edilen 60°/s ve 180°/s h›zdaki fleksiyon, ekstansiyon pik tork de¤erleri ve 180°/s h›zdaki fleksiyon,
ekstansiyon total iﬂ de¤erleri karﬂ›laﬂt›r›ld›. Elde edilen de¤erler SPSS 11.0 for windows program›na girildi. Verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda paired sample t testi
kullan›ld›.

Yaﬂ ortalamalar› 46,7 (32-62) y›l olan, 12’si erkek, 14’ü kad›n toplam 26 hastan›n tedavi öncesi (tö)
ve sonras› (ts) kuvvetsizlik hissi, serum kreatin fosfokinaz düzeyleri (tö: 97,7 ± 31,7; ts: 124,1 ± 108,1;
p=0,284) ve 180°/s h›zdaki fleksiyon (tö: 34,4 ±
21,2; ts: 30,0 ± 18,0; p=0,094) ve ekstansiyon (tö:
57,5 ± 32,6; ts: 50,0 ± 26,6; p=0,066) pik tork de¤erlerinde anlaml› farkl›l›k saptanmamas›na ra¤men
60°/s h›zdaki fleksiyon (tö: 59,85 ± 34, 1; ts: 52,2 ±
32; p=0,036) ve ekstansiyon (tö: 114,1 ± 51,2; ts:
105, 4 ± 46,2; p=0,014) pik tork de¤erleri ile 180°/s
h›zdaki fleksiyon (tö: 799,5 ± 573,1; ts: 531,9 ±
378,8; p=0,001), ekstansiyon (tö: 1486,2 ± 842,5; ts:
1115, 5 ± 603, 6; p=0,001) total iﬂ de¤erleri tedavi
sonras›nda anlaml› derecede azalma saptand›.

TARTIﬁMA ve SONUÇLAR
Atorvastatin oksidatif yolu kullanan tip 1 ve tip 2a
kas liflerini etkileyerek CPK düzeyinde de¤iﬂiklik olmadan da kas gücünde azalmaya neden olabilir.
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P 108. Ters Phalen Testi S›ras›nda ve El Bile¤inin Nötral Pozisyonunda Median Sinirin
Ultrasonografik De¤erlendirimi

1Zafer Günendi, 1Zeynep Erden, 1Murat Zinnuro¤lu, 1Feride Gö¤üﬂ.

1Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Fiziksel T›p Ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›.

GEREKÇE

SONUÇLAR

Ters Phalen testi karpal tünel sendromu tan›s›nda
kullan›lan yard›mc› provokatif testlerden biridir. Bu
test s›ras›nda median sinir duyu iletim h›zlar›nda yavaﬂlama oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada sa¤l›kl› gönüllülerde ters Phalen testinin median sinir ultrasonografik incelemesine etkisini saptamay› amaçlad›k.

YÖNTEM
26 sa¤l›kl› gönüllü (9 erkek, 17 kad›n, ortalama
yaﬂ: 40) çal›ﬂmaya dahil edildi. Tüm olgularda iki tarafl› median motor ve duyu sinir iletim çal›ﬂmalar› ve
ultrasonografik de¤erlendirilme yap›ld›. Median sinir
ultrasonografik incelemesi el bile¤i nötral pozisyonda ve maksimum ekstansiyonda iken proksimal karpal tünel hizas›ndan (skafoid-psiform karpal kemikler hizas›) transvers görüntüler elde edilerek gerçekleﬂtirildi. Görüntülerden median sinir ön-arka çap›,
transvers çap› ve kesitsel alan› ölçüldü.

Median sinir motor (ortalama distal motor latans
2,85 ± 0,34 msn) ve duyu (ortalama avuçiçi-bilek ve
II. parmak-bilek duyu iletim h›zlar› s›ras›yla 42,1 ±
3,51 ve 43,96 ± 2,77 m/sn) sinir iletim çal›ﬂmalar›
normal s›n›rlardayd›. Median sinir ortalama ön-arka
çap› el bile¤i nötral pozisyonda 1.97 ± 0.29 mm iken
maksimum ekstansiyonunda anlaml› derecede azal›yordu (1.89 ± 0.32 mm, p=0.028). Ortalama transvers çap (5.85 ± 0.97 mm) ve kesitsel alan (8.71 ±
1.81 mmÇ) ise maksimum el bile¤i ekstansiyonu
sonras› anlaml› derecede art›yordu (s›ras›yla 6.09 ±
1.18 mm, p=0.015 ve 9.02 ± 1.88 mmÇ, p=0.028).

TARTIﬁMA
Ters Phalen testi proksimal karpal tünelde median sinirin yass›laﬂmas›na ve alan›n›n artmas›na neden olmaktad›r.
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P 109 . Romatizmal Hastal›klar› Taklit Eden Kalsiyum Metabolizmas› Bozukluklar›

1N. sule Yasar Bilge, 1Döndü Ü. cansu, 1Timuçin Kaﬂifo¤lu, 1Cengiz Korkmaz.
1Eskiﬂehir

Osmangazi Üniversitesi, Iç Hastal›klar› Abd, Romatoloji Bd.

GEREKÇE
Hipo yada hiperparatiroidinin sonucu olan kalsiyum metabolizma bozukluklar› romatizmal hastal›klar› taklit eden pek çok iskelet sistemi ﬂikayetine sebep olur. Paravertebral ve subkutan kalsifikasyonlar,
entesopati hipoparatiroidide görülen iskelet sistemi
anomalileridir. Kondrokalsinozis ise hiperparatiroidide görülen bir bulgudur. Bu çal›ﬂmada amac›m›z
kalsiyum metabolizmas›n›n bu farkl› klinik bulgular›n›n romatizmal hastal›klara eﬂlik veya taklit edebilece¤ini klinik örneklerle vurgulamakt›.

OLGU 1
K›rkbeﬂ yaﬂ›ndaki erkek hasta 1980’ lerden beri
süren boyun, bel, kalça a¤r›s› ﬂikayetleri ile baﬂvurdu. D›ﬂ merkezde AS tan›s› koyularak sülfasalazin,
metotreksat ve indometasin tedavisi baﬂlanm›ﬂ ancak
fayda görmemiﬂ. Fizik muayenede postürü AS için tipikti, boyun ve bel hareketleri k›s›tl› idi. Direk grafilerde vertebralarda önden birleﬂme gösteren osteofitler ve iskiadik entesopati saptand›. Laboratuar incelemesinde serum kalsiyum düzeyi 2.25 mmol/L (4.55.5), fosfat 4.6 mmol/L (1.8-3), parathormon < 1.20
pg/mL (15-65), HLA B27 negatifti. SZP ve MTX kesilerek yerine kalsitriol 1μg/gün ve kalsiyum karbonat
2g/gün baﬂland›. 2 ay sonra ﬂikayetleri geriledi.

OLGU 2
Altm›ﬂsekiz yaﬂ›ndaki erkek hasta 10 y›ld›r RA tan›s› ile izlenmekteydi ve MTX, prednisolon ve hidroksiklorokin tedavisi alt›nda ﬂikayetleri devam ediyordu. Fizik muayenede sol metakarpofalengeal eklemlerde ve sa¤ el bile¤inde artralji mevcuttu. Laboratuar tetkiklerinde serum kalsiyum düzeyi 4.8

mg/dL (8.5-10.5 mg/dL), serum fosfat düzeyi 6.2
mg/dL (2.7-4.5 mg/dL), magnezyum düzeyi 0.75
mmol/L (0.85-1.15 mmol/L), PTH düzeyi < 3 mg/dL
(11-67 pg/ml), RF negatifti. El grafisinde erozyonu
yoktu. DMARD tedavisi kesilerek kalsitriol 1μg/gün
ve kalsiyum asetat tedavisi baﬂland› ve birkaç gün
içinde ﬂikayetleri geriledi.

OLGU 3
Altm›ﬂüç yaﬂ›nda bayan hastan›n diz ve ayak bileklerinde a¤r› ﬂikayeti ile baﬂvurdu¤u d›ﬂ merkezde
yap›lan de¤erlendirilmesinde serum kalsiyum düzeyi
10.2 mg/dL (8.5-10.5 mg/dL), serum fosfor düzeyi
2.93 mg/dL (2.7-4.5 mg/dL) and PTH düzeyi 197.4
mg/dL (11-67 pg/ml) olarak saptand›. Paratiroid ultrasonografisinde 13x9 mm boyutlu paratiroid adenomu gözlendi. Hasta diz a¤r›lar›n›n devam etmesi
üzerine bölümümüze baﬂvurdu. Fizik muayenede
dizlerde bilateral krepitasyon d›ﬂ›nda patolojik bulgu
yoktu. Diz grafisinde eklem k›k›rda¤›n›n bant ﬂeklinde kalsifikasyonu görüldü. Hasta kondrokalsinozis
olarak de¤erlendirildi, kolﬂisin ve NSA‹D tedavisi
önerildi. Üç ay sonraki poliklinik kontrolünde a¤r›lar› gerilemiﬂti.

TARTIﬁMA
Eklem ﬂikayetleri olan hastalarda kalsiyum metabolizmas› bozukluklar›n› ay›rt etmek önemlidir.
Burada alt›n› çizmek istedi¤imiz nokta, hipo yada
hiperparatiroidinin iskelet sistemi bulgular›n›n romatizmal hastal›klar›n bulgular›n› taklit edebilece¤i
ve tedavi planlamadan önce serum kalsiyum, fosfor, parathormon düzeylerinin de¤erlendirilmesi
gerekti¤idir.
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P 110. Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Osteoartrit Hastalar›nda ve Kontrollerde
Mevsimsel Serum 25 Hidroksivitamin D Düzeyleri ile Hastal›k Aktivitesi
Aras›ndaki ‹liﬂki
1Levent Yazmalar, 2Özcan Hiz, 2Levent Ed›z, 2Ibrahim Tekeo¤lu .
1Van

Ipekyolu Devlet Hastanesi,
Üniversitesi T›p Fakültesi Ftr Ad, Van.

1Yüzüncüy›l

AMAÇ
Romatoid artrit (RA), Ankilozan spondilit(AS), Osteoartrit(OA) hastalar›nda ve kontrollerde mevsimsel
serum 25 hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyleri ile
hastal›k aktivitesi aras›ndaki iliﬂkiyi araﬂt›rmak.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çal›ﬂma prospektif çal›ﬂma olarak planland›.
Amerikan Romatoloji Derne¤i (ACR) kriterlerine göre tan› alm›ﬂ 42 RA hastas›, modifiye Newyork kriterlerini karﬂ›layan 45 AS hastas›, ACR kriterlerine göre
tan› alm›ﬂ 40 OA hastas› ve 46 sa¤l›kl› kontrol grubunda yap›ld›. Mevsimsel 25(OH)D yaz›n temmuz,
a¤ustos ve eylül aylar›nda k›ﬂ›n aral›k, ocak ve ﬂubat
aylar›nda ölçüldü. RA hastalar›nda DAS-28, AS hastalar›nda BASDA‹ ve OA hastalar›nda WOMAC hesapland›. Ayr›ca de¤erlendirmeye al›nan tüm bireylerde demografik bilgileri, diet al›ﬂkanl›klar›n›, laboratuar tetkiklerini, görsel analog skas›n› (VAS), yorgunluk skalas›n›, hastan›n hastal›¤› global de¤erlendirme skalas›n› ve doktorun hastal›¤› global de¤erlendirme skalas›n› içeren kontrol grubu de¤erlendirme formu dolduruldu.

BULGULAR
Ortalama 25(OH)D düzeyi yaz›n en yüksek AS
grubunda (33,79 ng/ml) ve kontrol grubunda (30,73
ng/ml) iken RA grubunda (27,85 ng/ml) ve OA grubunda (22,62 ng/ml) daha düﬂük saptand›. K›ﬂ mevsiminde ise yine AS grubunda en yüksek (31,57
ng/ml) bulunurken kontrol grubunda ise en düﬂük
de¤er (19,82 ng/ml) saptanm›ﬂt›r. Ortalama 25 (OH)

D düzeyinin yaz ve k›ﬂ mevsimi aras›ndaki de¤iﬂimi
sadece kontrol grubunda anlaml› derecede yaz›n
yüksek bulunmuﬂtur. AS grubundaki yaz mevsimindeki yükseklik istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r. RA ve OA grubunda ise k›ﬂ mevsiminde daha
yüksek olmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml›
bulunmam›ﬂt›r. RA grubunda ortalama DAS-28 de¤eri k›ﬂ›n daha yüksek olmas›na ra¤men yaz ve k›ﬂ
mevsimindeki de¤iﬂim anlaml› de¤ildi ve her iki
mevsimde de vitamin D ile DAS-28 aras›nda iliﬂki
saptanmad›. AS grubunda ortalama BASDA‹ de¤eri
ise k›ﬂ›n anlam› derecede yüksekti ve her iki mevsimde de vitamin D ile BASDA‹ aras›nda iliﬂki saptanmad›. OA grubunda WOMAC toplam skoru k›ﬂ›n daha yüksek olmas›na ra¤men yaz ve k›ﬂ mevsimindeki de¤iﬂim anlaml› de¤ildi ve her iki mevsimde de vitamin D ile WOMAC toplam skoru aras›nda iliﬂki
saptanmad›.

TARTIﬁMA ve SONUÇ
Çal›ﬂmam›zda RA, AS ve OA grubunda mevsimsel 25(OH)D düzeyleri ile hastal›k aktivitesi aras›nda
iliﬂki saptamad›k. Çal›ﬂmam›z mevsimsel vitamin D
de¤erleri ile hastal›k aktivitesinin iliﬂkisini ispatlaman›n asl›nda çok zor oldu¤unu göstermiﬂtir. Çünkü
hem vitamin D (örne¤in yaﬂ, cins, vücut kitle indeksi, enlem, yükseklik, güneﬂlenme durumu, beslenme), hem de hastal›k aktivitesi (mevcut tedavi, hastal›¤›n evresi, hastal›¤›n prognozu) birçok faktörden etkilenmektedir. Bu konuda daha sa¤l›kl› sonuçlar›n
al›nmas› için çal›ﬂmalar daha homojen gruplarda yap›lmal›d›r.
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P 111 . Akral Hiperemi Akrosiyanoz Hastalar›nda Akral Kemik Mineral Dansitesini
Azalt›r
1Sedat Yilmaz, 1Ömer Karada¤, 2Özdeﬂ Emer, 3Battal Altun, 1Veli Yazisiz, 1Muhammet Çinar, 1Ismail ﬁ›mﬂek, 1Hakan Erdem, 1
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3Gülhane T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›.
2Gülhane

G‹R‹ﬁ ve AMAÇLAR

SONUÇLAR

Akrosiyanoz ve Raynaud fenomeni so¤u¤a ba¤l›
ekstremitelerde geliﬂen mikrodolaﬂ›m bozukluklar›d›r. Akrosiyanozda akral hiperemi varken, Raynaud
fenomeninde vasospazma ba¤l› kanlanma azalmaktad›r. Kemik mineral dansitesi (KMD) kemik oluﬂumunda azalma veya kemik döngüsünde art›ﬂ sonucu
de¤iﬂebilmektedir. Lokal olarak kemik dokunun perfüzyonu döngüde önemlidir. Farelerde vertebral kan
ak›m›nda azalman›n KMD’de azalmaya yol açabilece¤i gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada Akrosiyanoz ve
Raynaud fenomeni hastalar›nda çeﬂitli bölgelerdeki
KMD düzeylerinin ölçülmesi ve sa¤l›kl› kontrollerle
karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.

HASTALAR ve METOT
34 akrosiyanoz hastas› (K/E: 4/30), 7 Raynaud fenomeni hastas› (K/E: 3/4) ve 32 (K/E: 4/27) sa¤l›kl›
kontrol çal›ﬂmaya al›nd›. Bireyler osteoporotik risk
faktörleri aç›s›ndan (boy-kilo indeksi, sigara, ailede
k›r›k öyküsü, hipertiroidi ve ilaç kullan›m›) sorguland›. Kemik mineral dansitesini etkileyecek ilaç kullan›m öyküsü olan hastalar çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
KMD’leri lomber vertebra, femur boynu ve distal radius düzeyinden DEXA (HOLOGICR) ile ölçüldü.

Cinsiyet ve osteoporotik risk faktörleri aç›s›ndan
gruplar aras› farkl›l›k olmamas›na ra¤men akrosiyanoz hastalar› Raynaud fenomeni hastalar› ve sa¤l›kl›
kontrollerden daha genç idi [yaﬂ ortalamas› s›ras›yla
21,7 ± 2,5; 32,4 ± 8,9; 25, 0 ± 7,1; p<0.001]. Lomber ve femoral T skorlar› aç›s›ndan gruplar aras›nda
farkl›l›k saptanmad› ancak el bilek T skorlar› akrosiyanoz grubunda sa¤l›kl› kontrollerden belirgin ﬂekilde daha düﬂük bulundu. Raynaud fenomeni hastalar›nda T skorlar› sa¤l›kl› kontrollere göre artma olmas›na ra¤men bunun istatistiksel anlaml›l›¤a eriﬂmedi¤i görüldü. (Tablo)

TARTIﬁMA
Önceki hayvan çal›ﬂmalar›ndan farkl› olarak bu
bulgulara göre akral hiperemi, kemik döngüsünde
art›ﬂa yol açarak lokal KMD’de azalmaya yol açabilir. Her ne kadar Raynaud fenomeni bulunan hasta
say›m›z az olsa da akral perfüzyonun azald›¤› bu
hastalarda KMD de¤erleri sa¤l›kl› kontrollerden hafif
yüksek bulunmuﬂtur. Perfüzyonun lokal KMD üzerindeki etkilerini araﬂt›rmak için di¤er hiperemi ile
seyreden durumlarda da inceleme yararl› olabilir.
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Akrosiyanoz

Yaﬂ
Boy kilo indeksi
L1-L4 t
Femur neck t
Femur total
Radius UD t
Radius mid t
Radius 1/3 t
Radius total t

21.7 ± 2.46
21.55 ± 2.08
-0.91 ± 1.02
0.08 ± 0.95
-0.15 ± 0.89
-0.50 ± 1.03
-2.74 ± 1.14
-2.33 ± 1.19
-2.22 ± 1.09

Sa¤l›kl› kontrol

Raynaud
fenomeni

25.0 ± 7.13
24.09 ± 3.24
-0.46 ± 0.94
0.23 ± 0.64
0.25 ± 0.72
-0.19 ± 1.02
-1.94 ± 0.99
-1.75 ± 1.05
-1.47 ± 0.84

32.4 ± 8.9
24.09 ± 3.73
-0.91± 1.12
0.48 ±1.04
0.28 ± 0.88
0.41 ± 1.24
-1.57 ± 0.53
-1.11 ± 0.51
-1.11 ± 0.51

P Akrosiyanoz P Raynaud fenovs. Sa¤l›kl› meni vs. Sa¤l›kl›
0.015
0.006
0.08
0.446
0.046
0.239
0.004
0.045
0.004

0.023
0.997
0.281
0.424
0.93
0.182
0.356
0.435
0.284

P 112. Antisentetaz Sendromlu Hastada Kaskad Filtrasyon Tedavisi

1Emine Duygu Ersözlü Bozk›rl›, 2Ilknur Kozano¤lu, 1A. Eftal Yücel .
1Baﬂkent
2Baﬂkent

Üniversitesi Iç Hastal›klar› Anabilimdal›, Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi Fizyoloji Anabilimdal›, Aferez Ünitesi.

G‹R‹ﬁ
Antisentetaz sendromu(AsS)nadir görülen, etyolojisi bilinmeyen otoimmün bir hastal›kt›r. ‹dyopatik
enflamatuvar kas hastal›klar›n›n bir alt grubudur ve
serumda antisentetaz antikorlar›n varl›¤› ile karakterize miyozit ve/veya interstisiyel akci¤er hastal›¤›(‹AH) ve/veya kronik eklem tutulumu ile kendini
gösterir. Tedavide steroidler, azotiyoprin (AZ) veya
metotreksat gibi immünosüpresif ajanlar kullan›labilmekte olup ciddi pulmoner tutulumda ise ‹V siklofosfamid önerilmektedir. 2010 ASFA (American Society for Apheresis) k›lavuzunda; polimyozit ve dermatomyozit gibi enflamatuvar kas hastal›klar›n›n tedavisinde terapötik plazma de¤iﬂimi; öneri derecesi
1B(hakk›nda orta derecede kan›tlar olup, kuvvetle
önerilen tedavi)olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Klini¤imizde AsS'ye ba¤l› ciddi ‹AH olan, konvansiyonel
tedavilere dirençli, plazmeferez (PF) tedavisine s›n›rl› yan›t› olan ve kaskad filtrasyon (KF) tedavisi yap›lan bir vaka sunaca¤›z.

VAKA
65 yaﬂ›nda kad›n hastaya; poliartrit, ‹AH, miyopati, ANA, SS-A ve anti-Jo1 pozitifli¤i ile AsS tan›s›
konuldu. Puls steriod, akut dönemde PF ve ‹V aral›kl› siklofosfamid ve oral hidroksiklorokin tedavisi ile
remisyona girdi. Sekiz ay remisyonda takip edilen

hastan›n kontrolde CPK's› 508 IU/ml saptand›. Nefes
darl›¤›nda minimal artma tarif eden hastan›n akci¤er
grafisi ‹AH ile uyumluydu. Yüksek rezolüsyonlu tomografide; tüm akci¤er parankiminde yamal› formda
buzlu cam dansitesinde enfiltrasyon alanlar› saptand›. ‹AH reaktivasyonu düﬂünülen hastaya puls steroid tedavisi uyguland› ve 1 mg/kg ile tedaviye devam
edildi. Hastan›n intravenöz siklofosfamid tedavisi
s›klaﬂt›r›ld›. Yirmi gün sonra tedavisine AZ 100
mg/gün eklendi. ‹ki hafta sonra belirgin nefes darl›¤›
olan ve CPK: 2776 IU/ml’ye yükselen hastaya tekrar
puls steroid baﬂland›. Konvansiyonel tedavilere ra¤men CPK: 2021 IU/ml olan, ﬂikayetlerinde belirgin
düzelme olmayan ve akci¤er difüzyon kapasitesi
%48’den %22’ye azalan hastaya santral venöz katater tak›ld› ve 4 kez PF iﬂlemi yap›ld›. ‹ﬂlemlerde devaml› ak›m santrifüj tekni¤i ile çal›ﬂan aferez cihaz›
kullan›ld›. Dört seans sonras›nda kontrol CPK: 1797
olan klinik ve laboratuvar olarak yeterli yan›t al›namayan hastaya KF planland›. 2A filtre (Evaflux plazma fraksiyoneri) kullan›larak kaskad filtrasyonu iﬂlemi 3 kez uyguland›. ‹ﬂlemlerde CF100 kaskad cihaz›
kullan›ld›. Yap›lan üç iﬂlem sonras›nda hastan›n ﬂikayetlerinde belirgin düzelme saptand›. Kontrol
CPK: 508 IU/ml olan hastan›n akci¤er difüzyon kapasitesi de testi %37’ye yükseldi.
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SONUÇ
PF nonselektif olarak Ig'leri uzaklaﬂt›r›rken, KF iﬂlemi selektif bir plazma de¤iﬂimidir. Ayr›ca filtre por
çap›n›n da seçilebilir olmas› nedeniyle daha etkin iﬂleme olanak vermektedir. ‹ﬂlem s›ras›nda plazma

P 113 .

kullan›lmamas›, virüs bulaﬂ riski taﬂ›mamas› ve tamamen otolog bir bir iﬂlem olmas› da di¤er üstün
özellikleridir. Konservatif tedavi yöntemlerinin yetersiz kald›¤› immunolojik hastal›klarda alternatif bir tedavi yöntemi olarak ak›lda tutulmal›d›r.

Anti -E ndotelyal Hücre Antikor Seviyelerinin Aortik Anevrizmal› Hastalarla Sa¤l›kl› Kontrol ve
Romatizmal Hastal›¤› Olanlarda Karﬂ›laﬂt›r›lmas›

1Selim Nalbant, 1Levent Em›rzeo¤lu, 1M Hakan Terekec›, 1Serkan Çel›k, 1Ça¤atay Öktenl›.

1Gata Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Iç Hastal›klar› Servisi.

G‹R‹ﬁ
Aortik anevrizma insidans› son 20 y›l içerisinde
geliﬂmiﬂ tan› imkan ve metodlar›, yaﬂam süresinin
uzamas› ile artm›ﬂt›r. Artm›ﬂ insidans nedeniyle hastal›k mekanizmas›n› ayd›nlatmaya yönelik araﬂt›rmalar da yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Aort anevrizmas› Takayasu
Hastal›¤›nda yaklaﬂ›k %45.2 oran›nda görülmekte ve
geliﬂen anevrizma mortalite riskini art›rmaktad›r. Anti endotelyal hücre antikorlar› (AECA), hücrelerin antijenik determinantlar›na yönelik oluﬂan heterojen
antikorlar toplulu¤udur. Takayasu Arteriti gibi otoimmun vaskülitlerde gösterilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada tüm
bu nedenler göz önüne al›narak AECA patogenezinde otoimmün etyolojinin muhtemel rol oynad›¤› aortik anevrizmas› olan hastalarda araﬂt›r›ld›.

MATERYAL-METOD
Çal›ﬂmaya Aortik anevrizmas› olan 40 hasta (12
bayan ve 28 erkek), romatizmal hastal›¤› olan 40 hasta (25 bayan ve 15 erkek), kontrol grubuna 40 sa¤l›kl› gönüllü (23 bayan ve 17 erkek) dahil edildi.

SONUÇLAR
Eritrosit sedimentasyon h›z› ve C-reaktif protein
düzeyleri, sa¤l›kl› kontrol grubunda (SKG), aortik
anevrizmal› (AAG) ve romatizmal hastal›k grubuna
(RHG) göre daha düﬂük düzeylerdeydi (p<0.01). Bu
iki inflamatuar belirteç her iki hastal›k grubunda anlaml› olarak yüksekti (p<0.01). AECA, SKG da, her iki
hastal›k grubuna göre belirgin olarak daha düﬂük düzeylerdeydi (p<0.01). ‹lginç olarak, aortik anevrizmal› ve romatizmal hastal›k grubu aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k yoktu. (p=0.98) AECA, CRP ve ESR düzeyle-

ri aras›nda AAG da (r=0.53, p<0.01) ve RHG da
(r=0.39, p<0.05) korelasyon mevcuttu. SKG da AECA
ile ESR (r=0.22, p>0. 05) ve CRP (r=0.06, p>0.05) düzeyleri aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptanmad›.

TARTIﬁMA
Vasküler olaylar›n patogenezini ayd›nlatmakta
otoimmün mekanizmalar›n rolü son 30 y›l içinde giderek artm›ﬂt›r. En önemli bulgulardan bir tanesi blokan ya da blokan olmayan dolaﬂan normal antikorlar
olan “do¤al otoantikorlar”d›r. AECA ile yaﬂ ve cinsiyet aras›nda ba¤lant› yoktur. Buna ilaveten biz AECA
ile ESR ve CRP de¤erleri aras›nda da bir iliﬂki bulmad›k. Bu iki bulgu AECA’n›n SKG’da muhtemelen do¤al otoantikor oldu¤unu desteklemektedir.
Bizim çal›ﬂmam››zda sa¤l›kl› kontrol grubuna göre aort anevrizmas› olan tüm hastalar›n %30’unda
AECA seviyeleri yüksek bulundu. Bu sonuç literatüre
göre çok heyecan vericiydi. Otoantikorlar genellikle
ileri yaﬂlarda ve bayanlarda daha yüksek düzeylerde
saptanmaktad›r. Oysa bizim çal›ﬂmam›zda, erkek
hastalar›n yo¤unlukta oldu¤u abdominal aort anevrizmal› grupla torasik aort anevrizmal› grup aras›nda
AECA düzeyleri aç›s›ndan belirgin bir farkl›l›k gözlenmedi. AECA çeﬂitli vaskülitlerde (Behçet, Takayasu vs.) daha önceden gösterilmiﬂ olan heterojenik antikorlar›n bir grubudur. Bu yüzden bu antikorlar›n sadece inflamatuar nedenlere de¤il ayn› zamanda endotelyal hasara da katk›da bulunabilecekleri söylenebilir. Bu sonuçlar, otoimmünite ve anevrizma ile ilgili yeni çal›ﬂmalar›n oluﬂturulmas›nda yol gösterici
olabilir.
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P 114. Pozitron Emisyon Tomografi ile Tespit Edilebilen Bir Aortit Olgusu

1Arif Kaya, 1Mehmet Akif Öztürk, 2Ali Yusuf Öner, 3Mehmet Kitapç›, 1Tayfun Akal›n, 1Mehmet Engin Tezcan, 1Abdurrahman Tufan,
1ﬁeminur Haznedaro¤lu, 1Berna Göker .
1Gazi

Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›,
3Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Nükleer T›p Anabilim Dal›.
2Gazi

OLGU
Altm›ﬂsekiz yaﬂ›nda bir erkek hasta 1-2 ayd›r var
olan 38 C’ ye ulaﬂan ateﬂ, halsizlik, yayg›n vücut a¤r›s›, iﬂtahs›zl›k ve kilo kayb› (son 1 ayda 3 kg) yak›nmalar› ile Romatoloji poliklini¤imize baﬂvurdu. Fizik
muayenede anormal bulgu saptanmad› ve hastan›n
herhangi bir kronik hastal›k öyküsü yoktu. Laboratuvar testlerinde eritrosit sedimentasyon h›z› yüksek
(99 mm/saat), C-reaktif protein (CRP, 98,3 mg/dl) ve
ferritin düzeyleri (414,7 ng/ml) artm›ﬂ olarak bulundu. Periferik yaymas›nda normokrom normositik
anemi (hemoglobin: 11,4 g/dl) mevcut idi. Anti nükleer, anti nötrofil sitoplazmik, antifosfolipid antikorlar, Hepatit B ve C testleri, Brusella testi negative bulundu. ‹mmün fiksasyon elektroforezi ve kompleman
C3-C4 düzeyleri normal idi. Abdominal ultrason,
gastroduodenoskopi ve kolonoskopi tetkiklerinde de
patolojik bulgu saptanmad›. Akci¤er grafisinde yaln›zca sa¤ akci¤er orta zon lateral tarafta hafif plevral
kal›nlaﬂma saptand›. Torakal MR anjiyo incelemsinde belirgin patoloji saptanmad›. Tüm bu testlerin ard›ndan gizli malignite taramas› için [18F] FDG PET
BT incelemesi yap›ld›. PET incelemesi neticesinde
torakal ve abdominal aorta ile bilateral karotis arterlerde artm›ﬂ 18 FDG tutulumu saptand›. Hasta temporal arter biyopsisini kabul etmedi ve Non-Spesifik
Aortit kabul edilerek hastaya dozu gittikçe azalt›lacak ﬂekilde 60 mg/kg metil-prednizon baﬂland›. 25
gün içinde hastan›n yak›nmalar› düzeldi ve inflamasyon akut faz belirteçleri normalleﬂti (CRP: 1 mg/dl,
ESH: 16 mm/saat). Hasta en son 6. ay kontrolünde

görüldü¤ünde 4 mg/kg/gün metil-prednizon kullanmaya devam ediyordu ve hala remisyonda idi.

TARTIﬁMA
Ço¤u zaman, özellikle de bizim hastam›zda oldu¤u gibi non-spesifik semptomplar ile baﬂvuran
hastalarda, büyük damar vasküliti tan›s› koymak
doktorlar için zor olabilmektedir. FDG PET, doktorlar›n ve hastalar›n çok fazla zaman kaybetmesine neden olan bir çok durumda erken teﬂhis imkan› sa¤layan önemli bir tekniktir. Büyük damar vasküliti olan
hastalarda etkilenen damarlar›n duvarlar›n› infiltre
eden inflamatuvar hücrelerde büyük miktarlarda glukoz veya [18F] FDG’ye benzeyen substratlar üretildi¤i ve bu nedenle PET inceleme ile [18F] FDG tutulumu oldu¤u bildirilmiﬂtir (Bleeker-Rovers vd. Am J
Med 2004; 116, Blockmans vd. Am J Med 2000;
108, Brodmann vd. Rheumatology (Oxford) 2004;
43). Bu nedenle baz› araﬂt›rmac›lar FDG PET incelemenin büyük damar vasküliti olan hastalar›n erken
teﬂhis ve tedavisi için önemli bir teknik oldu¤unu belirtmektedir.
Sonuç olarak biz bu yaz›da MRG incelemesi normal iken sadece PET-BT incelemede artm›ﬂ tutulum
saptanabilmesi nedeni ile teﬂhis edilebilen bir aortit
vakas›n› takdim ettik. PET-BT, damar iltihab›n›n çok
erken fazlar›ndaki fonksiyonel anormallikleri, daha
MR incelemede morfolojik bulgular ortaya ç›kmadan
önce tespit edebilmesi nedeni ile büyük damar vasküliti olan hastalar›n erken teﬂhisi için kullan›labilir.
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P 115 . Karaci¤er ve Böbrek Yetmezlikli Hastalar›n ‹nvazivenfeksiyonlar›nda CRP
Yan›t›n›n De¤erlendirilmesi
1Eylem Özdem›r, 2A. Eftal Yücel, 2Derya Kaﬂkar› .
1Baﬂkent
2Baﬂkent

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ana Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Romatoloji Bilim Dal›.

GEREKÇE
Karaci¤er ve böbrek yetmezlikli hastalar›n invaziv
enfeksiyonlar›nda CRP yan›t›n›n de¤erlendirilmesiG‹R‹ﬁ ve AMAÇ: C-reaktif protein (CRP), enflamasyon ve
enfeksiyon durumunda kan düzeyi artan pozitif akut
faz reaktan›d›r. CRP'nin %90'› hepatosit endoplasmik
retikulumunda sentezlenir. Karaci¤er sirozunda CRP
sentezinde azalma ve enflamasyon, kronik böbrek
yetmezli¤indeki bazal enflamasyon CRP takibinde klinisyenin bu grup hastalarda enfeksiyon tan› ve takibini zorlaﬂt›rmaktad›r. Çal›ﬂmadaki amac›m›z; karaci¤er
ve böbrek yetmezlikli hastalar›n invaziv enfeksiyonlar›nda CRP yan›t›n›n de¤erlendirilmesidir.

YÖNTEM
Çal›ﬂmam›za Ocak 1996 ile Haziran 2009 tarihleri aras›nda hastanemizde yat›ﬂ› olmuﬂ ve invaziv
enfeksiyon nedeniyle takip edilmiﬂ 48 karaci¤er sirozu, 91 son dönem böbrek yetmezli¤i ve 93 kontrol
(karaci¤er ve böbrek yetmezli¤i olmayan) hastas› olmak üzere toplam 232 hasta al›nd›. Enfeksiyon tan›s› alan bu hastalar›n geriye dönük olarak antibiyotik
baﬂlanmadan önceki ilk CRP de¤eri CRP1, enfeksiyon dönemi takipteki en yüksek CRP de¤eri CRP
maks ve tedavi bitimindeki CRP de¤eri ise CRP2 olarak kaydedildi. CRP ile birlikte hastalar›n yaﬂ›, cinsiyeti, takip edildi¤i tarih, eﬂlik eden hastal›klar›, enfeksiyon dönemi maksimum vücut s›cakl›¤›, kan beyaz küresi ve parçal› yüzdesi, albumin düzeyi, ald›¤› antibiyotikler, al›nan kültürler ve üretilen mikroorganizmalar, böbrek ve karaci¤er yetmezli¤inde etyolojik nedenler kaydedildi. Böbrek yetmezlikli hastalar›n diyaliz tipi ve hemodiyalize girenlerin diyaliz

yolu ile karaci¤er sirozu olan hastalar›n Child-Pugh
s›n›flamas›na göre skoru not edildi.

SONUÇLAR
Çal›ﬂma gruplar› aras›nda CRP1, CRPmaks ve
CRP2 aras›nda anlaml› farklar saptand›. S›ras›yla,
p=0,001, p=0,001 ve p=0,042 idi. Kontrol, böbrek
yetmezli¤i ve karaci¤er sirozu için CRP1 s›ras›yla ortalama; 111,4 (± 104,0), 129,5 (± 98,1), 61,8 (± 65,
6) CRPmaks; 188,3 (± 112,7), 226,8 (± 106,5), 91,6
(± 69,2) ve CRP2; 53,4 (± 52,2), 70,0 (± 75,7), 39,2
(± 43,5) olarak bulundu. Hasta gruplar›nda CRP yan›t›n› de¤erlendirmede bir di¤er yol da CRP1 ile
CRPmaks ve CRPmaks ile CRP2 aras›ndaki yüzde
de¤iﬂimleri saptamak idi. Hasta gruplar›nda CRP1 ile
CRPmaks aras›ndaki yüzde de¤iﬂimde anlaml› fark
saptanmad› (p=0,764). Yani ayn› oranda yan›t al›nmaktayd›. Kontrol, böbrek yetmezli¤i ve karaci¤er sirozunda de¤erler CRP1-CRPmaks yüzde de¤iﬂim
oranlar› s›ras›yla %460, 8 (± 1144,1), 285,3 (±
743,7), 296,3 (± 638,1) idi. CRPmaks ile CRP2'nin
yüzde de¤iﬂimleri aras›nda hasta gruplar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› düzeyde fark bulundu
(p=0,003).

TARTIﬁMA
Her üç hasta grubunda da invaziv enfeksiyonlar›n
tan› ve takibinde CRP önemli bir belirteçtir. Özellikle karaci¤er sirozlu hastalardaki enfeksiyonlarda,
fazla yükselmeyece¤i ve takibinin yararl› olmayaca¤› düﬂünülen CRP tetkiki, sirozlu hastalarda da anlaml› de¤iﬂiklikler göstermektedir.
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SADECE ÖZET
Ö 01.

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi ile Hastal›k Aktivitesi Aras›ndaki
‹liﬂkinin De¤erlendirilmesi

1Mustafa Özmen, 2Sinem Aç›kgöz, 3Ismail Sar›, 2Sakine Leyla Aslan .
1Izmir

Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Poliklini¤i,
Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi 3. Iç Hastal›klar› Klini¤i,
3Izmir Bozyaka E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Poliklini¤i.
2Izmir

G‹R‹ﬁ VE AMAÇ

BULGULAR

Ankilozan spondilitte (AS) hastal›k aktivitesini
belli aral›klarla izlemek ve gerekti¤inde uygun tedavi de¤iﬂiklikleri yapmak hastal›¤›n seyrini olumlu etkilemektedir. C-reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) AS’te akut faz yan›t›n› de¤erlendirmede en s›k kullan›lan testlerdir. Fakat her ikisinin de sahip oldu¤u dezavantajlar nedeniyle inflamasyon ve hastal›k aktivitesini de¤erlendirebilecek
farkl› ve/veya yeni testler araﬂt›r›lmaktad›r. Ortalama
trombosit hacmi (OTH), trombosit fonksiyonu ve aktivasyonu ile korelasyon gösterir. Bu çal›ﬂmada AS’li
hastalarda, OTH ile hastal›k aktivitesi aras›ndaki iliﬂkinin gösterilmesi hedeflenmiﬂtir.

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya; Romatoloji Poliklini¤ine baﬂvuran ve
daha önce AS tan›s› almam›ﬂ, baﬂvurdu¤u tarihte
mevcut ﬂikayet ve bulgular›yla AS tan›s› yeni konulmuﬂ olan ard›ﬂ›k 20 hasta retrospektif olarak al›nd›.
Hastalar›n hepsi AS için modifiye New York kriterlerini karﬂ›l›yordu. OTH’ni artt›rabilecek veya azaltabilecek baﬂka hastal›¤› olan olgular çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›. Yeni tan› alm›ﬂ hastalara tedavi olarak sulfasalazin (SSZ) 2gr/gün ve diklofenak 150 mg/gün baﬂlanm›ﬂt›. 2 ay sonra kontrole ça¤r›lan hastalar›n tedavi öncesi ve 2 ayl›k tedavi sonras› BASDAI, BASFI,
BASMI, ESH, CRP, hemoglobin düzeyleri, beyaz
hücre say›s›, trombosit say›s› ve OTH de¤erlerine ve
demografik verilerine hasta dosyalar›ndan ulaﬂ›ld›.

Çal›ﬂmaya al›nan 20 AS hastas›n›n yaﬂ ortalamas› 38 ± 11 y›l (23-58) idi. 9’u kad›n (%45), 11’i erkekti (%55) ve hastal›k sürelerinin ortalamas› 64,3 ±
58,7 ay idi. Tedavi öncesi OTH 8.27 ± 1.01 fL iken
tedavi sonras› 8.08 ± 0.76 fL idi ve aradaki fark anlaml› de¤ildi (p=0.20). akut faz yan›tlar› olan ESH ve
CRP tedavi ile anlaml› olarak düﬂmüﬂtü; ESH tedavi
öncesi 40 ± 17 mm/h iken tedavi sonras› 27 ± 15
mm/h idi (p=0.001). CRP tedavi öncesi 16,32 ±
16,10 mg/dL iken tedavi sonras› 10,70 ± 13,54
mg/dL idi (p=0.036). Hastal›k aktivite indekslerinden
sadece BASDAI’de anlaml› azalma olmuﬂtu; tedavi
öncesi 5,3 ± 2.5 iken tedavi sonras› 4,3 ± 2,2 idi
(p=0. 021). BASFI ve BASMI de¤erlerinde istatistiksel
olarak anlaml› bir de¤iﬂiklik izlenmedi; BASFI tedavi
öncesi 3,4 ± 2,9 iken tedavi sonras› 2,4 ± 2,1 idi
(p=0.148). BASMI tedavi öncesi 2,0 ± 2,2 iken tedavi sonras› 1,8 ± 2,2 idi (p=0.861).

SONUÇ
OTH ek maliyeti olmayan, h›zl› bir testtir. Fakat
sonuçlar, teknik nedenlere ba¤l› olarak de¤iﬂkenlik
gösterebilir. Bizim çal›ﬂmam›zda AS hastal›k aktivitesi ile iliﬂkili bulunmam›ﬂt›r. AS’te hastal›k aktivitesinin belirlenmesinde OTH’nin klinik fayda ve geçerlili¤inin yeni araﬂt›rmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
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Ö 02 .

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Prokalsitonin Düzeyleri

1Mustafa Özmen, 2Esin Oktay Çevik, 1Emine Figen Tarhan, 3Özgür Aslan, 2Utku Oflazo¤lu, 3Mehmet Hicri Köseo¤lu.
1Izmir

Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Romatoloji Poliklini¤i,
Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi 2. Iç Hastal›klar› Klini¤i,
3Izmir Atatürk E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi 2. Biyokimya Ve Klinik Biyokimya Laboratuvar›.
2Izmir

G‹R‹ﬁ VE AMAÇ
Sistemik inflamatuvar hastal›klara eﬂlik eden enfeksiyonu ay›rt etmek s›kl›kla zor olmaktad›r. Sepsis
ve ciddi enfeksiyonu belirlemede kullan›lan bir gösterge olan prokalsitoninin ankilozan spondilit
(AS)hastalar›nda düzeyini ve hastal›k aktivitesi ile
olas› iliﬂkisini araﬂt›rmak amaçlanm›ﬂt›r.

HASTALAR ve YÖNTEM
Çal›ﬂmaya modifiye 1984 New York kriterlerini
karﬂ›layan, de¤erlendirme s›ras›nda enfeksiyöz hastal›¤› olmayan, son bir ay içerisinde enfeksiyöz hastal›k geçirmemiﬂ olan, malign hastal›¤› olmayan, son
bir ay içerisinde major cerrahi veya ciddi travma geçirmemiﬂ olan AS'li 61 hasta al›nd›. Kontrol grubu
yaﬂ ve cinsiyet uyumlu 24 sa¤l›kl› gönüllüden oluﬂturuldu. Bilgilendirilmiﬂ gönüllü onam formu imzalat›lan hastalar›n genel fizik muayenesi yap›ld›, özgeçmiﬂi ve ek hastal›klar› sorguland›. Hastalara BASDAI, BASFI formlar› doldurtuldu ve BASMI ölçümleri
yap›ld›. Eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH), C-reaktif
protein (CRP) ve prokalsitonin düzeyleri ölçüldü.

21’i erkek, 3’ü kad›nd› ve yaﬂ ortalamas› 36±8 (26-55)
y›l idi. Hasta grubunu hastal›k süre ortalamas› 96 ± 83
(9-420) ay idi. 61 hastan›n 30’u anti-tümör nekroz faktör (anti-TNF) tedavi al›yordu. 61 hastan›n 17’si aktif,
44’ü remisyondayd›. Hasta grubunun ESH 24 ± 24
mm/saat, kontrol grubunun 5 ± 4 mm/saatti (p<0.001).
CRP düzeyi hasta grubunda 1.61 ± 1.70 mg/dL, kontrol grubunda 0.35 ± 0.62 mg/dL idi (p<0.001). AS hastalar›n BASDAI de¤erleri 3.9 ± 2.1 (aktif olanlar›n 6.6
± 1.1, remisyonda olanlar›n 2.8 ± 1.3) idi. BASFI de¤erleri 2.9 ± 2.4 (aktif olanlar›n 4. 7 ± 2,6, remisyonda
olanlar›n 2.2 ± 1.9), BASMI de¤erleri 3.3 ± 2.4 idi.
Tüm hasta ve kontrol grubunda prokalsitonin de¤erleri
normal s›n›rlarda ve <0.05 olarak ölçüldü.

SONUÇ
Aktiviteden ba¤›ms›z olarak AS hastalar›nda prokalsitonin düzeyi yükselmemektedir. Özellikle bakteriyel veya fungal enfeksiyon düﬂünülen AS hastas›nda yüksek prokalsitonin düzeyi tan› aç›s›ndan yard›mc› olabilir.

BULGULAR
AS hasta grubunun 52’si erkek, 9’u kad›nd›. Yaﬂ ortalamas› 36 ± 9 (21-59) y›l idi. Kontrol grubunun ise
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Ö 03 .

Montelukast ‹liﬂkili Churg Strauss Sendromu

1Cemal Bes, 1A. P›nar Memedo¤lu, 1Ramazan Ergül, 1Sevim Karaçay, 1Abdullah Yalçin, 1Mehmet Soy.
1Abant

Izzet Baysal Üniversitesi, T›p Fakültesi, Romatoloji.

G‹R‹ﬁ
Churg-Strauss Sendromu (CSS), küçük ve orta
çapl› damarlar› tutan; ast›m, yüksek ateﬂ, periferik
kan ve dokuda eozinofili ile seyreden granülomatöz
bir vaskülittir. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir.
Son y›llarda ast›m tedavisinde kullan›lan lökotrien
reseptör antagonistlerinin CSS benzeri bir tabloya
yol açt›¤› bilinmektedir. Bu yaz›da ast›m anamnezi
olan ve montelukast tedavisi sonras› CSS tan›s› alan
bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
53 yaﬂ›nda erkek hasta, nefes darl›¤› ve halsizlik
ﬂikâyeti ile baﬂvurdu. 2 y›ld›r nefes darl›¤› ﬂikâyeti
olan hastada son 3 ayd›r hafif eforla bile nefes darl›¤› olmaktaym›ﬂ. Periferik kanda eozinofili görülmesi
üzerine taraf›m›za yönlendirilmiﬂti. Özgeçmiﬂinde 4
y›l önce allerjik rinit tan›s› ald›¤› ve nazal polipozis
nedeniyle opere oldu¤u ö¤renildi. Hasta hiç sigara
kullanmam›ﬂt›. ‹laç olarak montelukast, inhaler steroid + beta mimetik, nazal sprey kullanmaktayd›.
Hastaya ilk kez 2006 y›l›nda montelukast tedavisi
baﬂland›¤› ve ara ara bu ilac› kulland›¤› ö¤renildi
Baﬂvuru an›nda son 3 ayd›r düzenli olarak montelukast almaktayd›. Fizik muayenesinde akci¤er oskültasyonunda ekspiriyumda hafif uzama d›ﬂ›nda bir
özellik yoktu. Laboratuar testlerinde: ESR; 41 mm/h,
CRP 11 mg/dl, tam kan say›m›nda WBC; 6900, Eozinofil; %17 (1173/mm?), total IgE; 451 IU/ml (0-87)
bulundu. ANCA: Negatif. Solunum fonksiyon testle-

rinde; FEV1/FVC; %47. Toraks BT’de her iki akci¤erde buzlu cam dansiteleri, sol akci¤erde nonspesifik
nodüller, her iki akci¤erde peribronﬂiyal kal›nl›k art›ﬂ›, HRCT’de ise sa¤ akci¤er üst lob anterior ve posterior, sol akci¤er üst lob lingula inferior segmentlerde
yer yer buzlu cam dansiteleri, bilateral bronﬂ duvar
kal›nl›k art›ﬂ› ve tübüler bronﬂektazi izlendi Paranazal Sinüs BT’de pansinüzit ve nazal polipozis görüldü. Ekokardiyografi normal, EMG normaldi. Montelukast tedavisi öncesi tam kan say›m›na ulaﬂ›ld› ve
eosinofil say›s›n›n %7.42 (normali %0-7) oldu¤u görüldü. Montelukast tedavisi sonras› eosinofil say›s›
hep %10’nun üzerindeydi. Ast›m, alerjik rinit, interstisyel akci¤er hastal›¤› ve periferik kanda eosinofilisi
olan hastaya montelukast iliﬂkili Churg Strauss Sendromu tan›s› konarak 0.5 mg/kg dozunda metilprednisolon tedavisi baﬂland›. Tedavi sonras› nefes darl›¤› ﬂikayeti geriledi, CRP de¤eri normale döndü.

TARTIﬁMA
Hastan›n geçmiﬂten beri ast›m, alerjik rinit ve nazal polipozis öyküsünün olmas› ve tedavi öncesi
normal olan eozinofil say›s›n›n montelukast tedavisi
sonras› yükselmiﬂ olmas› nedeniyle zeminde var
olan CSS’nun montelukast sonras› ortaya ç›kt›¤›n›
düﬂündük. Bu nedenle CSS kriterlerini doldurmayan
ancak nazal polipozis, alerjik rinit, ast›m gibi klini¤i
olan hastalara lökotrien reseptör blokeri baﬂlanmas›
durumunda CSS yönünden yak›n takibe al›nmas›
önerilir.
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Ö 04 .

Behçet Hastal›¤› Olan Bir Olguda Tularemi ‹nfeksiyonu Seyrinde Eritema
Nodosum ve Sweet Sendromu

1Cemal Bes, 1Özlem Koçak, 1Ramazan Ergül, 2Ali Haydar Parlak, 3Fatma Nur Er›ﬂ, 1Mehmet Soy.
1Abant

Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal T›p Fakültesi, Romatoloji,
Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal T›p Fakültesi, dermatoloji,
3Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Izzet Baysal T›p Fakültesi, enfeksiyon Hastal›klar›.
2Abant

G‹R‹ﬁ
Tularemi, gram negatif bir kokobasil olan Francisella Tularensis’in neden oldu¤u ateﬂ, halsizlik, baﬂ
a¤r›s›, iﬂtahs›zl›k, kas a¤r›s› ve lenfadenopati gibi klinik belirtilerle kendini gösteren zoonotik bir hastal›kt›r. Tularemi seyrinde eritema nodozum dahil çeﬂitli
cilt lezyonlar› görülebilir. Behçet Hastal›¤› seyrinde
nadiren bildirilen Sweet sendromu, Tularemi seyrinde oldukça nadir bildirilir. Burada bir Behçet hastas›nda geliﬂen Tularemi seyrinde eritema nodosum ve
Sweet Sendromu olgusu sunulmuﬂtur.

OLGU
38 yaﬂ›nda bayan hasta, bacaklar›nda a¤r›l› k›zar›k lezyonlar, el s›rt›nda k›rm›z› döküntü, boyunda
ﬂiﬂlik ﬂikâyetleri ile servisimize yat›r›ld›. ﬁikayetleri 2
ay önce boyunda ﬂiﬂlik, ateﬂ ve halsizlik ﬂeklinde
baﬂlam›ﬂ. Hikâyesinde 8 y›ld›r Behçet Hastal›¤› tan›s› ile kolﬂisin tedavisi ald›¤› ö¤renildi. Fizik muaye-

nesinde servikal bölgede sa¤ SCM kas› önünde 3cm
çap›nda sert a¤r›s›z kitle palpe edildi, her iki bacakta toplam 3 adet sert-a¤r›l›-k›zar›k lezyon (eritema
nodosum), sol el s›rt›nda 6-7cm çap›nda maküler
k›rm›z› döküntülü lezyon vard›. Sol el s›rt›ndaki lezyondan biyopsi al›nd›: patoloji sonucu Sweet Sendromu ile uyumlu geldi. Olas› Tularemi aç›s›ndan
bak›lan Tularemi serolojisi 1/360 pozitif saptand›.
Olguya Tularemi tan›s› konarak streptomisin+doksisiklin tedavisi baﬂland›. Hastadaki eritema nodosum
ile Sweet Sendromunun Tularemi belirti ve bulgular› ile eﬂzamanl› olarak ortaya ç›km›ﬂ olmas› nedeniyle bu cilt lezyonlar›n›n Tularemi ile iliﬂkili oldu¤u düﬂünüldü.

TARTIﬁMA
Eritema nodosum ve Sweet Sendromu etyolojileri araﬂt›r›l›rken Tularemi de olas› hastal›klar aras›nda
düﬂünülmelidir.
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Ö 05 .

Behçet Hastal›¤›nda Nadir Bir Tutulum : M embranöz Glo merülonefrit

1Emine Duygu Ersözlü Bozk›rl›, 2Müge Ayd›n Tufan, 3E. Tuba Canpolat, 1A. Eftal Yücel.
1Baﬂkent

Üniversitesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›,
Numune E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›,
3Baﬂkent Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dal›.
2Adana

G‹R‹ﬁ
Behçet hastal›¤›(BH), etiyopatogenezi tam olarak
bilinmeyen, oral ve genital ülserasyonlarla seyreden,
kronik, vaskülitik bir hastal›kt›r. Vaskülitik bir hastal›k olmas›na ra¤men, böbrek tutulumu beklenilenden son derece azd›r. Baﬂl›ca renal tutulum; renovasküler tromboz, pyelonefrit, renal arter stenozu,
intertisyel nefrit, ilaç tedavisinin komplikasyonlar› ve
amiloidoz ﬂeklindedir. Hastal›¤›n seyri s›ras›nda, glomerüler tutulum son derece nadirdir. Behçet hastal›¤›na ba¤l› glomerülonefrit insidans› %0, 19 olarak
bildirilmiﬂtir. ﬁimdiye kadar yay›nlanm›ﬂ BH ile iliﬂkili glomerülonefrit vakalar› kresentik glomerülonefrit, IgA nefropatisi ve proliferatif glomerülonefrit ﬂeklindedir. Klini¤imizde Behçet hastal›¤› tan›s› ile izlenenmekte iken membranöz glomerülonefrit geliﬂen
bir vakay› sunaca¤›z.

VAKA
Elliiki yaﬂ›nda erkek hasta klini¤imizde 5 y›ld›r
BH ve Budd-Chiari sendromu tan›lar›yla izlenmekteydi. Prednizolon 5 mg/gün, azotiyoprin 100
mg/gün ve varfarin tedavisi ile takip edilen hasta; 2
ay süreyle azotiyoprini öneri d›ﬂ›nda 50 mg/gün dozunda kullanm›ﬂ. Kontrolünde ﬂikayeti olmayan hastan›n fizik muayenesinde belirgin bir özellik saptanmad›. Tam kan say›m› normal, CRP: 9mg/lt, eritrosit

sedimentasyon h›z›: 17 mm/saat olarak saptand›.
Tam idrar tetkikinde iki pozitif proteinüri saptanan
hastan›n, idrar sedimentinin mikroskobik incelenmesinde 1-3 eritrosit, 8-10 lökosit görüldü. ‹drar kültüründe üreme olmad›. Yirmidört saatlik idrarda 2,4
gr/gün proteinüri saptand›. Abdominal ultrasonografi, renal Doppler ve renal MR anjiyografi ile tromboz
bulgusu saptanmayan ve duedonal biyopside amiloid negatif olan hastan›n böbrek biyopsisi sonucu;
membranöz glomerülonefrit olarak raporland›. Hasta ald›¤› ilaç dozunu azaltt›ktan sonra böbrek tutulumunun ortaya ç›km›ﬂ olmas› ve membranöz glomerulonefrite yol açabilecek baﬂka hastal›k ile ilaç kullan›m› olmamas› nedenleriyle hasta BH’ye ikincil
membranöz glomerülonefrit olarak kabul edildi.

SONUÇ
BH’de böbrek tutulumu daha çok AA amiloidoz
ﬂeklindedir. BH’ye ba¤l› glomerülonefrit ise; vakalar
halinde bildirilmektedir. Glomerüler tutuluma iliﬂkin bulgular, baﬂta mikroskobik hematüri olmak
üzere, eser miktardan nefrotik düzeylere kadar de¤iﬂen proteinürinin varl›¤›d›r. ‹drar sedimentinde lökosit ve eritrosit olan ve BH bulunan bir hastada sebat eden proteinüri de varsa, hasta glomerüler hastal›k yönünden tetkik edilmeli ve gerekirse böbrek
biyopsisi yap›lmal›d›r.
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Ö 06 .

Tekrarlayan Plevral Effüzyon ile Baﬂvuran Bir Ailesel Akdeniz Ateﬂi Olgusu

1Cemal Bes, 1Özlem Koçak, 1Mehmet Soy.
1Abant

Izzet Baysal Üniversitesi T›p Fakültesi, Romatoloji.

G‹R‹ﬁ
Ailesel Akdeniz Ateﬂi (AAA) klinik olarak tekrarlayan peritonit, plevrit ve artrit gibi seröz zar tutulumuyla karakterize otozomal resesif kal›t›m gösteren
bir hastal›kt›r. Klinikte en s›k tekrarlayan kar›n a¤r›s›
ﬂeklinde gösterir. Biz burada hiç kar›n a¤r›s› olmayan
ancak tekrarlayan plevral effüzyonla seyreden bir
AAA olgusunu sunuyoruz.

OLGU
32 yaﬂ›nda bayan hasta nefes darl›¤› ve sa¤ yan a¤r›s› ﬂikayetiyle baﬂvurdu. Son 2 y›ld›r ara ara bu ﬂikayetleri oldu¤u; 5 kez plevral effüzyon geliﬂti¤i ve 2 kez
gö¤üs hastal›klar› klini¤inde yat›r›larak tedavi gördü¤ü
ö¤renildi. Hastan›n hiç peryodik kar›n a¤r›s› ata¤› olmam›ﬂ, artrit tarif etmiyordu. Fizik muayenesinde sa¤
akci¤er bazalinde solunum sesi al›nm›yordu. P-A ak-

Ö 07 .

ci¤er grafisinde sa¤ akci¤erde plevral effüzyon izlendi.
Sedimantasyon ve CRP de¤erleri yüksek olan hastada
olas› enfeksiyöz nedenler araﬂt›r›ld› ancak bir neden
bulunamad›. SLE aç›s›ndan ANA bak›ld›: negatif bulundu. Hastada peryodik plevral effüzyon olmas› nedeniyle (Effüzyon 7-10 günde geçiyormuﬂ) olas› neden olarak Ailesel Akdeniz Ateﬂi ön tan›s› düﬂünüldü
ve MEFV gen mutasyonu gönderildi. M694V homozigot pozitif bulundu. Hastaya AAA tan›s› konarak kolﬂisin tedavisi baﬂland›. Hasta halen kolﬂisin tedavisi alt›nda sorunsuz bir ﬂekilde romatoloji poliklini¤inden
takip edilmektedir.

TARTIﬁMA
Nedeni bulunamayan tekrarlay›c› plevral effüzyon ata¤› geçiren hastalar›n AAA yönünden araﬂt›r›lmas› uygun olacakt›r.

Eriﬂkin Baﬂlang›çl› Still Hastal›¤› Olgu Sunumu

1Em›ne Eda Kurt, 1Ayﬂegül Küçükal› Türkyilmaz.

1Rize E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Fiziksel T›p Ve Rehabilitasyon Klini¤i.

G‹R‹ﬁ
Eriﬂkin baﬂlang›çl› still hastal›¤› (EBSH) gün içinde
ani yükselen ateﬂ, ateﬂle artan raﬂ, artralji, myalji, lenfadenopati, splenomegali ve nötrofilik lökositoz ile
karakterize nadir görülen inflamatuar bir hastal›kt›r.

OLGU
Daha önce sistemik hastal›¤› olmayan 36 yaﬂ›nda
erkek hastan›n bir haftad›r bo¤az a¤r›s›, akﬂamlar›
39°C derecenin üstüne ç›kan ateﬂ ve vücutta ateﬂle
birlikte artan gövde ve kollarda döküntü ﬂikayeti
mevcuttu. Takiplerde 2 hafta sonra ateﬂ ve döküntü

ﬂikayeti devam ederken tüm vücutta yayg›n a¤r› ve
eklemlerde artralji ﬂikayeti baﬂlad›. Ancak artriti yoktu. Bo¤az kültüründe normal flora üredi. ‹drar kültüründe üreme olmad›. ESR: 7mm/saat, CRP: 0, 5
mg/dl, hemogram› normal, RF, ANA negatif, karaci¤er ve böbrek fonksiyon testleri, idrar tetkikleri normal, ferritin 95, 4ng/ml, HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV,
Anti CMV IgM, Anti EBV IgM, Anti HIV negatif, Rose
Bengal ve Gruber widal testleri, tümör mark›rlar› negatif olarak de¤erlendirildi. Periferik yaymas› ve kal›n
damla normal olarak de¤erlendirildi. Haftal›k takiplerinde AST: 88, ALT: 90, LDH: 293, GGT: 71, ESH:
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60, CRP: 8, 12, WBC: 12,8 (%80 parçal›), ferritin
837, 8 ng/dl oldu. EBSH olarak de¤erlendirilen hastan›n muayenede LAP’› yoktu. Bat›n USG, HRCT ve
EKO’su normal olarak de¤erlendirildi. 60mg/gün
metil prednizolon, 20mg/hafta methotrexate baﬂland›. Ateﬂ ve döküntü ﬂikayeti azalan hastan›n metilprednizolon dozu azalt›larak 4 mg/gün düﬂüldü. Tedavi sonras› 10. günde hastan›n kan de¤erleri normal
s›n›rlara gelirken ﬂikayetleri düzeldi.

TARTIﬁMA
EBSH için spesifik tan› testi olmamas›na ra¤men
klinik ve laboratuar bulgular› ile tan› konur. Tan›y›
standardize etmek için en yayg›n kullan›lan s›n›fland›rma Yamaguci s›n›flamas›d›r. ‹nfeksiyon hastal›klar›, di¤er romatizmal ve sistemik hastal›klar, maligniteler d›ﬂland›ktan sonra major kriterler, 39°C derecenin üzerinde ateﬂ yüksekli¤i, artralji, still raﬂ, nötrofi-

Ö 08 .

lik lökositozis, minör kriterler bo¤az a¤r›s›, lenfadenopati veya splenomegali, karaci¤er disfonksiyonu,
romatoid faktör ve anti-nükleer antikor negatifli¤i
olarak belirlenmiﬂtir. En az 2 major olmak üzere
5’den fazla kriterin bulunmas› EBSH için tan› koydurucu kabul edilmiﬂtir. Son zamanlarda serum ferritini EBSH için daha spesifik bir diagnostik kriter olabilece¤i düﬂünülmektedir . Bizim vakam›zda baﬂlang›çta ateﬂ yüksekli¤i, ateﬂle artan döküntü ve klinik
ﬂikayetleri olmas›na ra¤men laboratuar bulgular›n›n
klini¤i desteklememesi ve hastan›n belirgin artiriti olmamas› di¤er romatolojik hastal›klar ve enfeksiyon
hastal›klar› aç›s›nda ay›r›c› tan› yap›lmas›n› gerektirmiﬂtir. Ancak sonuç olarak enfeksiyon oda¤› bulunamam›ﬂ ve di¤er inflamatuar hastal›klar›n tan› testleri
negatif olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Takipler s›ras›nda
tan› kriterlerini dolduran bulgular ve ferritin yüksekli¤i tedavi sonras› normal s›n›rlara gerilemiﬂtir.

Gut Hastal›¤›nda Kolﬂisin Kullan›m›na Ba¤l› Polinöropati

1Ayﬂegül Küçükal› Türkyilmaz, 1Em›ne Eda Kurt .

1Rize E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi.

G‹R‹ﬁ
Gut Hastal›¤› daha çok erkeklerde, orta yaﬂlarda
görülen hiperürisemi, yineleyen akut artrit ataklar› ve
dokularda monosodyum ürat kristallerinin birikimi
ile karakterize bir hastal›kt›r. Kolﬂisin, akut ataklar›n
tedavisinde ve profilakside kullan›l›r. Nadir olmakla
birlikte nöropatiye yol açabilir.

OLGU
Yetmiﬂ üç yaﬂ›nda erkek hasta, poliklini¤imize iki
hafta önce baﬂlayan ayaklarda güçsüzlük ve yürüyememe yak›nmas› ile baﬂvurdu. 2005 y›l›nda gut hastal›¤› tan›s› konmuﬂ ve kolﬂisin tedavisi baﬂlanm›ﬂ.
2005 y›l›ndan beri düzenli günde 0,5 mg/gün kolﬂisin kullan›m› mevcut. Hastan›n özgeçmiﬂinde 1 y›l
önce tan› alan renal taﬂ ve benign prostat hipertrofisi
mevcut. Fizik muayenesinde hasta desteksiz yürüyemiyordu. Üst ekstremite proksimalinde kas gücü 5/5,
distalinde 4/5, alt ekstremite proksimalinde kas gücü

4/5, distalinde 3/5 idi. DTR ‘leri al›nam›yordu. Hastan›n bilateral alt ekstremite distalinde parestezi mevcuttu. Derin duyu muayenesi normaldi. Hastan›n kan
tetkiklerinde ESH 14 mm/saat, CRP 0.36 mg/dl, Vit.
B12 düzeyi 555 pg/ml idi. CK: 32 ve hemogram› normaldi. Böbrek fonksiyon testleri üre: 37 mg/dl, kreatinin: 1. 02 mg/dl, ürik asit: 8. 8 mg/dl, Glukoz: 85, karaci¤er fonksiyon testleri normal olarak de¤erlendirildi. HbsAg, Anti Hbs, Anti HCV, Anti HIV negatif olarak de¤erlendirildi. Kreatinin klerensi: 90. 85 ml/dak
24 saatlik idrarda prt: 0.361 olarak ölçüldü. Radyolojik de¤erlendirmede ayak grafileri gut hastal›¤› ile
uyumlu idi. Lomber MRI da patoloji saptanmad›.
EMG’de alt ekstremitede distal simetrik motor aksonal a¤›rl›kl› subakut a¤›r derece polinöropati ile
uyumlu olarak de¤erlendirildi. Üst ekstremitede bilateral duyu ve motor iletimi normaldi Hasta kolﬂisine
ba¤l› polinöropati olarak de¤erlendirildi. Kolﬂisin
kullan›m› sonland›r›larak ftr program›na al›nd›. Teda-
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vi seyrinde hastan›n sol ayak baﬂparma¤›nda a¤r›, k›zar›kl›k ve ›s› art›ﬂ› geliﬂti. Gut artriti ata¤› düﬂünülen
hastaya prednisolon 20 mg/gün baﬂland›. Artrit bulgular› gerileyen hastaya allopürinol 600mg/gün baﬂland›. Prednisolon azalt›larak kesildi. Rehabilitasyon
program› sonras› güçsüzlük ﬂikayetleri azalan hastan›n 3 ay sonra üst ve alt ekstremite kas gücü 5/5 olarak de¤erlendirildi. Tekrarlanan EMG’de %30 civar›nda k›smi düzelme saptand›.

TARTIﬁMA

miyopatiye neden olabilir. Kolﬂisine ba¤l› polinöropati sensorimotor veya motor tiptedir. Subakut geliﬂimli ve ›l›ml›d›r. Ço¤u vakada kreatin kinaz yüksekli¤i ile giden myopati bulunur. Olgumuzda polinöropatiye myopati eﬂlik etmiyordu. Hastan›n kreatin kinaz de¤eri normaldi. Ancak uzun süreli kolﬂisin kullan›m›n›n olmas›, B12 düzeyinin normal olmas›, alkol kullan›m›n›n olmamas› kolﬂisine ba¤l› polinöropatiyi düﬂündürmüﬂtür. Kolﬂisin kesildikten sonra
hastan›n güçsüzlük ve parestezi ﬂikayetinin gerilemesi tan›m›z› desteklemektedir.

Kolﬂisin nöronlar ve lökositlerde bulunan intrasellüler transport ve hücre motilitesinden sorumlu
mikrotübüllerin oluﬂumunu inhibe eder. Nöropati ve

Ö 09 .

Anti -TNF K ullan›m› Lupus Geliﬂimini ‹ndükleyebilir mi ?

1Taﬂk›n ﬁentürk, 1Songül Çilda¤, 1Gökhan Sarg›n .
1Adnan

Menderes Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ad. Immünoloji-romatoloji Bd.

Romatoid artrit (RA) tedavisinde önemli rolü olan
anti TNF tedavileri s›ras›nda ortaya ç›kan yan etkilerden biri otoimmünite ve otoimmün hastal›klard›r.
Biz, klasik tedavilere dirençli olmas› nedeniyle Adalimumab kullan›lan ve ilaca ba¤l› sistemik lupus eritematozus (SLE) geliﬂen RA’l› bir olguyu sunduk.

VAKA
Yedi y›ld›r RA tan›s›yla izlenen 57 yaﬂ›ndaki bayan
hasta, 10 gündür devam eden ateﬂ, öksürük, nefes darl›¤› yak›nmalar› ile baﬂvurdu. Hastaya 2 ay önce, takip
edildi¤i merkezde klasik DMARD tedavisine (Salazopyrin, Metotrexat) yeterli yan›t olmad›¤› düﬂünülerek 2
haftada bir subkutan Adalimumab 40 mg tedavisi baﬂlanm›ﬂ. 4 doz sonras›, ﬂimdiki yak›nmalar› baﬂlam›ﬂ.
FM’de ateﬂ 38,4°C, nab›z 102/dk, solunum say›s›
28/dk, kan bas›nc› 110/90 mmHg, konjuktivalar soluk,
her iki akci¤er bazallerde krepitan ralleri mevcuttu. El
eklemlerinde RA’ya ba¤l› deformiteler, MKF ve P‹F eklemlerde artrit bulgular› mevcuttu. Laboratuvarda Hb:
8,6 g/dl, Htc: %25.9, lökosit: 7.800/mm3, trombosit:
576.000/mm3, ESH: 94 mm/h, direk Coombs IgG:
(+++), indirek Coombs negatif; C3 68, 6 (85200mg/dl);
C4 7,3 mg/dl (15-50 mg/dl); üre 45 mg/dl; kreatinine
0,9 mg/dl; ANA 1: 3200 homojen paternde pozitif; SS-

A, SS-B, Ro52, nükleosom, anti-histon pozitif, antidsDNA negatifti. RF 137 U/ml (< 18 U/ml); Anti-CCP
50 U/ml (normal < 5 U/ml). EKG sinus ritminde,
EKO’da plevral efüzyon mevcuttu. AC grafisinde bilateral plevral effüzyon, HRCT’de plevral ve perikardiyal
effüzyon saptand›. PPD negatif, Tbc kültürleri, kan ve
mantar kültürleri negatifti. Hastada anti-TNF ilaca ba¤l› SLE geliﬂimi düﬂünüldü ve Adalimumab tedavisi kesildi. Yüksek doz steroid (1 mg/kg/gün metil prednisolon) baﬂland› ve tedaviye k›sa sürede yan›t al›nd›. Tedaviye düﬂük doz steroid ve hidroksiklorokin ile devam edildi. Klinik belirti ve bulgularda belirgin düzelme gözlenen hasta kontrollere gelmek üzere taburcu
edildi.

TARTIﬁMA
Romatoid artrit, inflamatuvar sinovitin öncülük etti¤i, eklem k›k›rda¤› ve kemik destrüksiyonu ile karakterize kronik otoimmün bir hastal›kt›r. Son y›llarda patogenezde önemli rolü olan TNF alfay› hedefleyen tedavi seçenekleri üzerinde durulmaktad›r. Her
üç TNF inhibitörü de (infliximab, etanercept, adalimumab) RA ile iliﬂkili eklem hasar›n› önlemede oldukça etkilidir. En s›k gözlenen yan etki injeksiyoninfüzyon reaksiyonlar› olmakla birlikte otoantikor ge-
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liﬂimi de s›k gözlenmektedir. ‹laca ba¤l› SLE geliﬂen
vakalar›n %95’ de antihiston antikorlar pozitifleﬂir.
Anti-TNF ajanlarla iliﬂkili SLE geliﬂiminde ise anti-ds
DNA antikorlar›n pozitifleﬂti¤i gözlenmiﬂtir. Bizim
hastam›zda ise SS-A, SS-B, Ro-52, nukleosom, antihiston antikorlar pozitif anti-dsDNA negatifti. Anti-

Ö 10 .

TNF ajanlar›n kullan›m› s›ras›nda çeﬂitli otoantikorlar geliﬂebilmekle birlikte klinik bulgular nadiren
gözlenmektedir. Tedavi s›ras›nda SLE benzeri semptomlar oluﬂtu¤unda, anti-TNF ajan›n kesilmesi ve uygun tedavinin baﬂlanmas› önerilmektedir.

‹sotretinoin Tedavisi ‹le ‹liﬂkili Bilateral Akut Sakroilit Olgusu

1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Fulya Coﬂan, 1Ayﬂe Çefle, 2Gür Akansel .
1Kocaeli
2Kocaeli

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›.

GEREKÇE
‹sotretinoin, akne tedavisinde kullan›lan aktif A
vitamini derivesidir. ‹sotretinoin tedavisi ile iliﬂkili artrit, artralji, miyalji, vaskülit ve yumuﬂak doku kalsifikasyonu bildirilmiﬂtir. Bunlardan, reaktif sakroiliit ise
nadir gözlenen bir durumdur. Burada, isotretinoin tedavisi s›ras›nda, akut sakroiliit tablosu geliﬂen bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
20 yaﬂ›nda kad›n hasta. Daha önce herhangi bir
yak›nmas› olmayan hasta iki haftad›r ortaya ç›kan inflamatuar bel a¤r›s› ﬂikayeti ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Anamnezinde akne nedeni ile 3 ay önce isotretinoin tedavisi (baﬂlang›ç dozu 30 mg/gün ilk ay, daha
sonra 40 mg/gün ile devam edilmiﬂ) baﬂlanmas› d›ﬂ›nda özellik yoktu. Romatolojik muayenede sakroiliak eklemler bilateral kompresyonla a¤r›l› idi ve Mennel testi pozitifti. Eritrosit sedimentasyon h›z› 52

mm/saat, C-reaktif protein 2.75 mg/dl (N: 0-0.5) bulundu. Kan biyokimyasal tetkikleri, idrar tahlili ve hemogram normaldi. Romatoid faktör, anti-nükleer antikorlar, Wright testi negatifti. HLA-B27 pozitif saptand›. Direkt grafiler normal olarak de¤erlendirildi.
Manyetik rezonans görüntülemede (MRG), bilateral
aktif sakroiliit tespit edildi. Hastaya 15 mg/gün prednizolon ve diclofenak sodyum 75 mg/gün baﬂland›. 6
hafta sonraki kontrolde ﬂikayetleri kaybolan hastan›n
bak›lan akut faz reaktanlar› normal olarak bulundu.
Prednizolon tedavisi azalt›larak kesildi. Alt› ay sonraki kontrolünde ﬂikayeti yoktu ve laboratuar sonuçlar›
normaldi.

TARTIﬁMA
Akne tedavisinde s›kl›kla kullan›lmakta olan isotretinoin, akut sakroiliit geliﬂimini tetikleyebilmektedir.
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Romatoloji Prati¤inde Paget Hastal›¤›

1Döndü Üsküdar Cansu .
1Antalya

E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi, Iç Hastal›klar›, Romatoloji Bölümü.

Paget hastal›¤› orta-ileri yaﬂlarda görülen, kemik
a¤r›s›, kemik deformitesi, patolojik k›r›klar ve nörolojik bozukluklar ile karakterize iskelet yap›lanmas›n›n idiopatik fokal bir hastal›¤›d›r. Tan› s›kl›kla baﬂka amaçlar için çekilen radyografilerde veya tesadüfi serum alkalen fosfataz yüksekli¤i ile konur.
En s›k pelvis, aksiyel iskelet, kafatas› ve a¤›rl›k taﬂ›yan kemikler etkilenir. En s›k klinik belirti kemik
a¤r›s›d›r. Burada Romatoloji prati¤inde özellikle orta-ileri yaﬂta eklem a¤r›s› ile baﬂvu-ran hastalarda
ay›r›c› tan›da ak›lda tutulmas› gereken Paget Hastal›¤› tan›s› konulan bir hasta-dan bahsedilecektir.

OLGU
55 yaﬂ›nda erkek hasta. 3 ayd›r el baﬂparma¤›nda
var olan yeni kemik oluﬂumu ile baﬂ-vurdu. 10 y›ld›r
var olan, hareketle artan sol kalça a¤r›s› mevcuttu.
Yap›lan fizik muayenesinde sa¤ el 1. interfalangeal
eklemde Haberdan nodülü vard›. Sol kalça fleksiyonu k›s›tl›, di¤er sistem muayeneleri normal olarak
de¤erlendirildi. Hastan›n laboratuvar tetkiklerinde
alkalen fosfataz (ALP) 1036 U/L (53-128), gama glu-

Ö 12 .

tamil transferaz (GGT) 39 U/L (0-50), kalsiyum 9.4
mg/dl (8.2-10.9), parathormon 28.6 pg/ml (15-88),
prostat spesifik antijen 4.74 ng/dl (0-4), eritrosit sedimentasyon h›z› 28 mm/saat, C-reaktif protein 3.1
mg/dl (0-6), di¤er biyokimyasal tetkikler ve tam kan
say›m› normal idi. Yap›lan prostat muayenesi normal
olarak de¤er-lendirildi. Çekilen pelvis direkt grafisinde litik-sklerotik lezyonlar izlendi. Tüm vücut kemik
sintigrafisinde sol hemipelvis kemiklerinin karﬂ› tarafa oranla daha büyük oldu¤u ve sol hemipelviste diffüz olarak aktivite art›ﬂ›, sa¤ hemipelviste diffüz artm›ﬂ aktivite saptand›. T10 vertebra diffüz, orta/üst
servikal vertebralar bölgesinde diffüz, kraniyumda
sa¤ parietooccipital bölgede fokal aktivite art›ﬂlar›
saptand›. Bu bulgularla hastaya kemi¤in Paget hastal›¤› tan›s› konuldu ve alendronat sodyum 70 mg/hafta baﬂland›.
Romatoloji prati¤inde eklem a¤r›s› (özellikle kalça ve bel a¤r›s›) ﬂikâyeti ile baﬂvuran orta-ileri yaﬂl›
hastalarda Paget hastal›¤› da ay›r›c› tan›da düﬂünülmeli ve dikkatli bir de¤erlendirme yap›lmal›d›r.

Makrofaj Aktivasyon Sendromu ile ‹liﬂkili Viral Enfeksiyonlar, Primer HLH’deki
Genetik Bozuklu¤a Benzer, Genetik Kontroldeki Geçici Bozulmaya Ba¤l› MI
Meydana Gelmektedir.

1Duygu Övünç Hac›hamdio¤lu, 1Murat Demiriz, 1Baki Karao¤lu, 1Erkan Demirkaya, 1Süleyman Kalman, 1Faysal Gök.
1Gülhane

Askeri T›p Akademisi T›p Fakültesi.

Makrofaj aktivasyon sendromu (MAS) genellikle
akut geliﬂen, yaﬂam› tehdit eden bir klinik tablo olup,
T lenfosit ve makrofajlar›n aﬂ›r› aktivasyonu ve proliferasyonu sonucu inflamatuar sitokinlerin aﬂ›r› sal›n›m›na ba¤l› oldu¤u düﬂünülmektedir. MAS sekonder
hemofagositik lenfohistiositik (HLH) hastal›klar içinde de¤erlendirilmektedir (Grom AA., 2003). HLH tan›s› için kullan›lan tan› kriterleri MAS için de kullan›lmaktad›r (Henter J. I., 2007). MAS patogenezini

aç›klamak için geliﬂtirilen hipotezlerin ço¤u, sekonder HLH patogenetik mekanizmalar›ndan uyarlanm›ﬂt›r (Aricò M., 2001).
MAS çocuklarda sistemik inflamatuar hastal›klar›n bir komplikasyonudur. Birçok romatolojik hastal›k ile birlikte görülebilmektedir. Bunun yan› s›ra
HIV, malignite ya da ilaçla uyar›lm›ﬂ ve immün yetmezlik durumlar›yla iliﬂkili olabildi¤i gibi viral enfeksiyonlarla da tetiklenebilmektedir. Burada viral en-
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feksiyon ile iliﬂkili MAS geliﬂen 2 olgu raporlanm›ﬂt›r. ‹lk olgu, EBV enfeksiyonuna ba¤l› nekrotizan vaskülit tan› ve tedavisi s›ras›nda MAS tablosu geliﬂtiren
6 yaﬂ›nda k›z hastad›r. Ayr›ca hastan›n tedavi sonras› 5 y›ll›k klinik ve laboratuar izlemi özetlenmiﬂtir.
‹kinci olgu inkomplet Kawasaki tan›s› ile tedavi baﬂland›ktan k›sa süre sonra MAS tablosu geliﬂen 3 yaﬂ›nda erkek hastad›r. MAS tedavisinin kesilmesinden
1,5 ay sonra ilk klinik bulgular› olan ateﬂ, artralji ve
döküntü ile tekrar baﬂvurdu¤unda aktif Parvovirus
B19 enfeksiyonu saptanm›ﬂt›r. Hasta geriye dönüp
yeniden de¤erlendirildi¤inde ilk klinik bulgular›n›n

Ö 13 .

da Parvovirus B19 enfeksiyonu ba¤l› oldu¤u ve hastada persiste eden Parvovirus B19 enfeksiyonu oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak juvenil artritlerde etyolojide Parvovirus B19 enfeksiyonunun da düﬂünülmesi ve viral
enfeksiyonlar s›ras›nda beklenmedik klinik tablolarda MAS ile komplike olmuﬂ olabilece¤inin ak›lda
bulundurulmas› erken tan› ve tedavi için yararl› olacakt›r. Viral enfeksiyonla iliﬂkili MAS geliﬂen hastalar›n olas› immün bozukluklar için takibi hasta klinik
izleminde önemlidir.

Kar›n A¤r›s› ile Baﬂvuran ‹dyopatik Aodtit Olgusu

1Bar›ﬂ Y›lmazer, 1Fulya Coﬂan, 1Ayﬂe Çefle, 1Fatih Ensaro¤lu, 2Gür Akansel .
1Kocaeli
2Kocaeli

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›,
Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›.

GEREKÇE
Aortit, aort duvar›n›n inflamasyonu ile karakterize
genellikle orta yaﬂ erkeklerde görülen nadir, kronik,
inflamatuar bir hastal›kt›r. Çok çeﬂitli ve nonspesifik
klinik görünümleri olabilen aortit etyolojisinde romatolojik ve infeksiyöz sebepler, idyopatik retroperitoneal fibrozis, inflamatuar abdominal aortik anevrizma veya izole idyopatik aortit gibi nedenler bulunmaktad›r. Burada kar›n a¤r›s› yak›nmas› ile baﬂvuran
ve izole idyopatik aortit tan›s› konulan bir olgu sunulmuﬂtur.

OLGU
60 yaﬂ›nda erkek hasta, son 3 ayd›r kuﬂak tarz›,
geceleri uyand›ran, hareketle iliﬂkisiz, istirahatle
geçmeyen ayn› zamanda bel ve kas›klara do¤ru yay›lan kar›n a¤r›s› nedeni ile hastaneye baﬂvurdu.
Anamnezinde diabetes mellitus d›ﬂ›nda özellik yoktu. Ateﬂ, kilo kayb› gibi konstitusyonel semptomlar
mevcut de¤ildi. Hastan›n, kar›n her iki alt kadranda
hassasiyeti d›ﬂ›nda fizik muayenesi normaldi. Yap›lan tetkiklerinde, eritrosit sedimantasyon h›z› 46
mm/saat, C reaktif protein 5.70 mg/dl (N: 0-0.5

mg/dl) olarak bulundu. Böbrek ve karaci¤er fonksiyon testleri, amilaz düzeyleri, idrar tahlili ve hemogram› normaldi. Anti-nükleer antikorlar, anti-nötrofil
sitoplazmik antikorlar ve VDRL negatif olarak bulundu. Gastroskopisinde gastroduedonit saptan›rken,
kolonoskopi ise normaldi. Magnetik rezonans görüntülemede (MRG), abdominal aort cidar›nda düzensizlik ve yer yer duvar kal›nlaﬂmas› gözlendi.
Aorta MR anjiografisinde, abdominal aorta infrarenal düzeyde halkasal duvar kal›nlaﬂmas› ve bu düzeyde lümen düzensizli¤i izlenmiﬂ olup aortit lehine
de¤erlendirildi. Mevcut bulgularla abdominal aorta
ile s›n›rl› izole idyopatik aortit düﬂünüldü. Hastaya
metil prednizolon 32 mg/gün ve azatioprin 100
mg/gün tedavisi baﬂland›. Tedavi s›ras›nda karaci¤er
fonksiyon testleri bozulan hastan›n, azatioprin tedavisi kesildi. Transaminaz de¤erleri normale inince
tedaviye metotreksat 17,5 mg/hafta eklendi ve metil
prednizolon dozu tedricen azalt›ld›. Takibinde hastan›n kar›n a¤r›s› geçti ve akut faz cevab› normal s›n›rlara geriledi. Takibinin alt›nc› ay›nda olan ve ﬂikayeti olmayan hasta metotreksat tedavisi ile izlenmektedir.
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TARTIﬁMA
‹zole idyopatik aortit, s›kl›kla konstütisyonel
semptomlar›n görüldü¤ü, çok çeﬂitli ve nonspesifik
semptom ve bulgularla ortaya ç›kabilen, genellikle
abdominal aort infrarenal düzey tutulumu gösteren

Ö 14 .

nadir bir hastal›kt›r. Tedavisinde, steroid ve immünosupresif ajanlar kullan›lmaktad›r. Kar›n a¤r›s› ile baﬂvuran ve akut faz reaktanlar› yüksek olan hastalarda
aortit de ay›r›c› tan›da ak›lda bulundurulmal›d›r.

Rhupus Sendromlu Bir Hastada Sistemik Vaskülit Geliﬂimi

1Taner Babacan, 1Yavuz Pehlivan, 1Özhan Uygun, 1Ismail Dilli, 1Fatih Göktepe, 1Ahmet Mesut Onat .
1Gaziantep
2Gaziantep

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Ad,
Ünivesitesi T›p Fak. Romatoloji Bd.

Rhupus Sendromu, Romatoid Artrit ve Sistemik
Lupus Eritematozusun klinik ve immunolojik özelliklerinin çak›ﬂmas› sonucu görülen nadir bir klinik durumdur. Bu yaz›da, Rhupus Sendromuna eﬂlik eden
fulminan seyirli sistemik vaskülitli olgu sunulmaktad›r. Yirmi sekiz yaﬂ›nda bayan hasta, halsizlik, yayg›n
eklem a¤r›lar›, ayak parmaklar›nda morarma, bacaklarda üﬂüme ﬂikayeti ile poliklini¤imize baﬂvurdu.
Öyküsünde on y›l› aﬂk›n süredir el ve ayak eklemlerinde ﬂiddetli a¤r›lar ve zaman zaman ﬂiﬂlikler oldu¤u ö¤renildi. Hastaya RA oldu¤u söylenerek tedavi
baﬂlanm›ﬂ fakat hasta tedaviyi düzenli kullanmam›ﬂ.
Son bir ayd›r eklem ﬂikayetleri artan hastan›n on gündür ayak parmaklar›nda morarma olmaya baﬂlam›ﬂ.
Fizik muayenesinde ayak falankslar›nda siyanotik eritemli alanlar ve dorsalis pedis nab›zlar›n›n zay›f oldu¤u saptand›. Ayak bilekleri, dizler, MKF, el bileklerinin duyarl› ve hareketlerinin k›s›tl› oldu¤u belirlendi. Yirmidört saatlik idrar proteini 560mg/gün,
CRP 168mg/dl, ESH 140mm/saat, RF 256, Anti CCP
123 idi. Serum C3 ve C4 düzeyleri düﬂük, ANA homojen paternde (+++) ve anti-dsDNA >300 saptand›.
Alt ekstremite anjiografisinde; sa¤ derin femoral arter
distal dallar›nda kontür düzensizli¤inin eﬂlik etti¤i
anevrizmatik geniﬂleme ve daralmalar izlendi. Alt
ekstremite arterlerinde vaskülit ile uyumlu bulgular
saptanmas› üzerine hastaya G‹S, böbrek ve aort anjiografisi planland›. G‹S anjiografisinde; yayg›n anevrizmatik geniﬂlemeler ve daralmalar saptand›. Bilate-

ral renal anjiografide ana renal arterler tabii olmakla birlikte dallar›nda çok say›da anevrizmatik
geniﬂlemeler ve duvar düzensizlikleri ve daralmalar
izlenmiﬂ olup sistemik vaskülit ile uyumlu olarak rapor edildi. Eroziv artrit, otoantikor pozitifli¤i, polinöropati, periferik iskemi, arterlerde yayg›n anevrizmatik geniﬂlemeler ve daralmalar saptanmas› üzerine
hastaya RA ve Sistemik vaskülit tan›s› kondu. Proteinüri, ANA ve antidsDNA pozitifli¤i saptanmas› üzerine SLE overlap kabul edildi. Hastaya üç gün 1gr
pulse iv metilprednisolone verildikten sonra 1
mg/kg/gün oral metilprednisolone ile devam edildi.
Siklofosfamide 500mg iv belirli periyotlarla uyguland›. Üçüncü haftan›n sonunda akut gö¤üs a¤r›s›, kardiyak markerlarda yükselme, anterior T negatifli¤i,
olmas› üzerine koroner anjiografi yap›ld›. Koroner arterlerde yayg›n anevrizmatik geniﬂlemeler olmas›
üzerine hastaya anti-iskemik ve antikoagülan tedavi
baﬂland›. Steroid tedavisine devam edilen hastaya
akut fazlar›n›n yüksek olmas› üzerine Rituximab tedavisi verilmesi planland›. Hastan›n genel durumu
kötüleﬂmeye baﬂlad›. Ateﬂ, ﬂuur bulan›kl›¤›, nöbet geçirme ﬂikayetleri baﬂlamas› üzerine çekilen kraniyal
BT’de SAK ile uyumlu görünüm saptand›. Yo¤un destek tedavisine devam edilen hasta intrakraniyal kanama ve sepsis nedeni ile exitus oldu. Yap›lan literatür
taramas›nda Rhupus Sendromuna eﬂlik eden sistemik
vaskülitli olguya rastlan›lmamas› üzerine literatüre
katk›s›n›n olabilece¤i düﬂünüldü.
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‹dyopatik Üveitlerin Etyopatogenezinde ‹mmunglobulin Eksikli¤inin Rolü
Olabilir mi?

1Abdurrahman Tufan, 1Berna Göker, 1Mehmet Engin Tezcan, 1Arif Kaya, 1Tayfun Akal›n, 1Mehmet Akif Öztürk, 1ﬁeminur Haznedaro¤lu.
1Gazi

Üniversitesi T›p Fakültesi Iç Hastal›klar› Anabilim Dal› Romatoloji Bilim Dal›.

AMAÇ

BULGULAR

‹dyopatik üveit olgular›nda immünglobulin eksikli¤i olup olmad›¤›n›n belirlenmesi.

GEREKÇE
‹mmün yetmezlikli olgularda artm›ﬂ otoimmün
hastal›k geliﬂimi riski bilinmektedir. ‹mmün sistemin
baz› komponentlerinin eksiklikleri spesifik otoimmün hastal›klarla seyretmektedir. Bu komponentlerden biri olan immünglobulin eksikli¤inde de baz› organ spesifik otoimmün olaylar›n daha s›k görüldü¤ü
bildirilmiﬂtir. ‹dyopatik üveit, nedeni bilinmeyen tekrarlayan göz içi inflamasyonla karakterli potansiyel
olarak körlükle sonuçlanabilen bir göz hastal›¤›d›r.
Hastal›¤›n etyolojisinde baz› enfeksiyöz ajanlar ve
spesifik HLA antijenleri suçlanm›ﬂt›r. Bu amaçla, çal›ﬂmam›zda idyopatik üveiti olan olgularda immünglobulin eksikli¤i olup olmad›¤›n›n belirlenmesi
amaçlanm›ﬂt›r.

METODLAR
Çal›ﬂma retrospektif olarak, son 1 y›l içinde üveit
nedeniyle romatolojik hastal›k varl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirilmek üzere bölümümüze refere edilen hastalar üzerinde yap›ld›. Bu hastalardan aktif dönemde
olan, henüz sistemik steroid veya immünsupresif tedavi baﬂlanmam›ﬂ olanlar›n, retrospektif olarak immünglobulin düzeyleri (IgG, IgA, IgM) incelendi.

Üveiti olan ve romatolojik hastal›k aç›s›ndan de¤erlendirmek üzere refere edilen hastalardan 15’ ine
idyopatik üveit tan›s› konuldu. Çal›ﬂma kriterlerine
uyan toplam 9 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. D›ﬂlanan
6 hastan›n, 4'ü de¤erlendirme s›ras›nda steroid
ve/veya immunsupresif tedavi almaktayd›, 2'sinin ise
immünglobulin de¤erlerine bak›lmam›ﬂt›. Çal›ﬂmaya
al›nan dokuz hastan›n 2’ sinde immünglobulin düzeyleri düﬂük bulundu. Birinde immünglobulin G,
di¤erinde ise hem immünglobulin G, hem de immünglobulin A eksikli¤i mevcuttu.

SONUÇ
Çal›ﬂmam›zda, idyopatik üveit hastalar›nda immünglobulin eksikli¤i %22 olarak bulundu. Çal›ﬂma sonuçlar›, sa¤l›kl› populasyonda nadir görülen
bir durum olan immünglobulin eksikli¤inin idyopatik üveitli hastalarda daha s›k olabilece¤ini düﬂündürmektedir. Bu amaçla daha fazla hasta üzerinde
yap›lacak sistematik ve kontrollü çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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‹mmünolojik Belirteçlerin Yüksek Titrede Pozitif Oldu¤u ‹ki Paraneoplastik
Dermatomyozit Olgusu

1Abdurrahman Tufan, 1Arif Kaya, 1Mehmet Engin Tezcan, 1Tayfun Akal›n, 1Mehmet Akif Öztürk, 1ﬁeminur Haznedaro¤lu, 1Berna Göker.
1Gazi

Üniversitesi T›p Fakültesi, Iç Hastal›klar› Anabilim Dal›, Romatoloji Bilim Dal›.

Dermatomiyozitli olgularda malignensi riski normal populasyona göre 6-12 kat artm›ﬂt›r. Erkek cinsiyet, 50 yaﬂ üstünde olmak, cilt nekrozu, periungual
eritem, düﬂük kompleman düzeyi ve negatif immünolojik markerler malignansi risk faktörleridir. Bu
bildiride yüksek titrede anti-nükleer antikor (ANA)
pozitifli¤i olan iki paraneoplastik dermatomyozit olgusu sunulmuﬂtur.

OLGU 1
26 yaﬂ›nda bayan hasta yayg›n kas a¤r›s› ve eﬂlik
eden cilt lezyonlar› nedeniyle baﬂvurdu. Hastan›n
baﬂvurusunda Gottron papülleri, heliotrop raﬂ› veproksimal kas güçsüzlü¤ü mevcuttu. Laboratuvar›nda
kreatinin kinaz (CK) >4200 U/L, laktat dehidrogenaz
(LDH): 575 U/L ve immünolojik testlerinde ANA 3+
ince granüler, ENA negatif ve tümör markerleri normal bulundu. ‹leri incelemelerinde sol memede kitle
saptand› ve biyopsisi infiltratif duktal karsinomla
uyumlu geldi. Ayr›ca, kronik hepatit C enfeksiyonu
tespit edilen hastan›n HCV-RNA titresi >106 ve karaci¤er enzimleri yüksek idi. Radikal mastektomi sonras›nda siklofosfamid+ adriamisin kemoterapisiyle eﬂ
zamanl› olarak oral prednisolon 60 mg/gün baﬂland›.
2 kür kemoterapi sonras›nda hastan›n CK’ s› normal
s›n›rlara geldi ve karaci¤er enzimlerinde anlaml› bozulma olmad›. 6. ay kontrolünde 4. kür kemoterapisini alan hastan›n cilt lezyonlar› ve kas gücünde tama yak›n düzelme gözlendi.

bulgular› heliotrop raﬂ ve Gottron papülleri ile elektromyografisi ve cilt biyopsisi ise dermatomyozit ile
uyumlu bulundu. D›ﬂ merkezde, tümör taramas› sonucu herhangi bir tümör bulunmam›ﬂ ve 5 gün süreyle 1 g/ gün pulse steroid ard›ndan 80 mg/gün oral
prednisolon alm›ﬂt›. Kas enzimleri ve klini¤inde düzelme olmamas› üzerine intravenöz immunglobulin
ve azatiopurin 150 mg/gün baﬂlanm›ﬂt›. Bu tedaviden de yarar görmeyen hastan›n bölümümüze baﬂvurusu üzerine yap›lan tetkiklerde CK: 2624 ve LDH:
724 U/L, ANA 3+ ince granüler, ENA ve anti-dsDNA negatif bulundu. Malignensi aç›s›ndan taramas›nda splenik fleksurada adenokarsinomla uyumlu
kitle saptand›. Tümör rezeksiyonu sonras›nda 5-florourasil, oksaliplatin, folinik asit kemoterapisi baﬂland›. 2 kür kemoterapi sonunda de¤erlendirilen
hastan›n CK de¤eri 1221 U/L’ ye geriledi ve kas gücünde belirgin düzelme gözlendi.

SONUÇ
Dermatomyozitli olgularda immunolojik belirteçlerin yüksek titrede pozitif olmas› ve tümör belirteçlerinin negatif olmas› paraneoplastik bir süreci
d›ﬂlamamaktad›r. Bu nedenle bu hastalarda da malignensi varl›¤› dikkatle araﬂt›r›lmal›d›r. Malignensi
aç›s›ndan araﬂt›r›lm›ﬂ ancak odak saptanamam›ﬂ tedaviye yan›ts›z hastalarda malignensi taramas› tekrarlanmal›d›r.

OLGU 2
60 yaﬂ›nda erkek hasta bölümümüze 4 ayd›r olan
cilt lezyonlar› ve kas güçsüzlü¤ü ile baﬂvurdu. Cilt
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Sakroiliak Eklem Tutulumu ile Seyreden Alkalen Fosfataz›n Normal Oldu¤u Bir
Paget Hastal›¤› Olgusu

1Yasemin Tokem, 2Serap Parlar, 1Serap Özer, 3Dilek Nakas, 1Gülümser Argon, 4Romatoloji Hemﬂireleri Derne¤i Araﬂt›rma Grubu .
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Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu, Gaziantep,
3Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara,
4Romatoloji Hemﬂireleri Derne¤i Istanbul.
2Gaziantep

G‹R‹ﬁ
Paget hastal›¤›, osteitis deformans olarak da bilinen ve bat› toplumunda osteoporozdan sonra ikinci
s›kl›kta görülen bir kemik hastal›¤›d›r. 55 yaﬂ üstü
beyaz nüfusun yaklaﬂ›k %1-2’de görülmekte olup,
tan› an›nda ortalama yaﬂ 58’dir. Klinik olarak kemik
a¤r›lar›, patolojik k›r›klar, nörolojik ve iﬂitsel problemler görülse de hastalar›n ço¤u asemptomatik seyretmektedir. Laboratuar olarak alkalen fosfataz (ALP)
yüksekli¤i çok önemli olmas›na ra¤men hastalar›n
%15’de normal olarak saptanabilir. Bu vaka takdiminde ALP düzeyleri normal s›n›rlarda seyreden ve
hastal›¤›n nadiren etkiledi¤i sakroiliak eklem tutulumlu ve sakroiliit ay›r›c› tan›s›nda düﬂünülmesi gereken bir Paget hastal›¤› olgusunu takdim ediyoruz.

OLGU
Daha öncesinde herhangi bir ﬂikâyeti olmayan 62
yaﬂ›nda erkek hasta son 2,5 ayd›r belirginleﬂen,
progressif s›rt, bel ve kalça a¤r›s›yla poliklini¤imize
baﬂvurdu. A¤r›s› hem istirahatte hem de hareket halinde devam eden, kar›n duvar›na, kas›klara ve bacaklara yay›lan karakterdeydi. A¤r›yla beraber ateﬂ,
terleme, kilo kayb› tariflemeyen hasta son 3 ayd›r
iﬂitmesinde azalma oldu¤unu ifade ediyordu. A¤r›,
gece ve gündüz ayn› özelliklerde oluyor ve pozisyonla de¤iﬂiklik göstermiyordu. Muayenesinde torakolomber bölge ve sa¤ sakroiliak eklem bölgesinde
palpasyonla a¤r› d›ﬂ›nda patolojik bir bulgu saptanmad›. Laboratuar incelemelerinde; eritrosit sedimantasyon h›z›: 30 mm/ saat, C reaktif protein: 62,9
mg/dl (0-6) d›ﬂ›nda ALP da dahil di¤er de¤erler nor-

mal s›n›rlardayd›. Pelvis grafisinde özellikle sa¤ iliak
kanatta sakroiliak eklemi de içeren sklerotik görünüm ile sakroiliak eklemde düzensizlik dikkati çekiyordu. Toraks tomo¤rafisinde T11-T12 disk aral›¤›nda düzensizlik ve vertebra end plateleri sklerotik olarak saptand›. Sakroiliak eklem Magnetik Rezonans
‹ncelemesinde (MRI); sa¤da iliak kemik ve sakroiliak
eklem komﬂulu¤unda kemik iç yap›da heterojenite
ve bozulmaya neden olan patolojik görünüm izlendi. Bu görünümün kronik enfeksiyon, mekanik veya
tümöral de¤iﬂikliklere ba¤l› olabilece¤i düﬂünülerek
ay›r›c› tan› için kemik sintigrafisi planland›. Tüm vücut sintigrafisinde; torakal 12. vertebra, sa¤ iliak kanat ve acetebulum bölgesinde belirgin osteoblastik
aktivite art›ﬂ› izlendi. Hastaya mevcut klinik semptomlar ve sintigrafi bulgular› ›ﬂ›¤›nda paget hastal›¤›
tan›s› koyuldu.

SONUÇ
Paget hastal›¤› ço¤unlukla yaﬂl› popülasyonu etkileyen, sebebi bilinmeyen, kemik döngüsünde fokal
art›ﬂla karakterize bir hastal›kt›r. Hastal›k en çok pelvis, femur, omurga, kafatas› ve tibiada görülmektedir. Paget hastal›¤›nda nadirde olsa sakroiliak eklem
tutulumu görülebilir ve bu spondiloartrit grubu hastal›klarla ve vertebral hiperosteozisle kar›ﬂt›r›labilir.
Burada sakroiliit nedenleri aras›nda çok nadirende
olsa paget hastal›¤›n›n görülebilece¤i ve tan›s›nda
kemik sintigrafisinin önemli bir rol oynad›¤›n› vurgulamak istedik.
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Romatoid Artritli Hastalar›n Tamamlay›c› ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini
Kullanma Durumlar›n›n ‹ncelenmesi
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G‹R‹ﬁ ve AMAÇ
Romatoid Artrit (RA); fiziksel, emosyonel ve sosyal fonksiyonlar› önemli oranda kötüleﬂtiren ve yetiﬂkin popülasyonun yaklaﬂ›k %1’ini etkileyen bir hastal›kt›r. RA için kullan›lan mevcut konvansiyonel tedavilerin yararl› etkileri yan›nda baz› yetersizlikleri
de bulunmaktad›r. T›bbi yönetimin en önemli yetersizliklerinden birisi olan yan etkiler nedeniyle birçok
hasta semptomlar›n› hafifletmek için yeni aray›ﬂlara
girebilmektedir. Bu aray›ﬂlardan en güncel olanlar›
ise tamamlay›c› ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleridir. Bu araﬂt›rman›n amac›; Türkiye’nin farkl› bölge
ve illerinde yaﬂayan RA’li hastalar›n TAT yöntemlerini kullanma durumlar›n› ve bunu etkileyen faktörleri
incelemektir.

GEREÇ-YÖNTEM
Tan›mlay›c› nitelikte planlanan bu araﬂt›rma;
A¤ustos 2009-Haziran 2010 tarihleri aras›nda Türkiye’nin farkl› illerindeki 10 Üniversite ve 4 Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanesinin romatoloji polikliniklerini kapsayacak ﬂekilde çok merkezli bir araﬂt›rma olarak yürütülmüﬂtür. Belirtilen tarihler aras›nda ulaﬂ›lan ve
araﬂt›rmaya dahil edilme kriterlerini karﬂ›layan 531
RA’li hasta araﬂt›rma örneklemini oluﬂturmuﬂtur.
Araﬂt›rman›n verileri; literatür bilgileri dikkate al›narak araﬂt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ üç bölümlü
soru formu kullan›larak elde edilmiﬂtir. Soru formu;
etik kurul onay› ve belirtilen kurumlardan uygulama
izni al›nd›ktan sonra hastalar›n da onam› al›narak
yüz yüze görüﬂme yöntemiyle uygulanm›ﬂt›r. Amaç
do¤rultusunda toplanan araﬂt›rma verilerinin de¤er-

lendirilmesinde; SPSS version 15.0 istatistik paket
program›nda say›, yüzde, ki-kare analizleri kullan›lm›ﬂt›r.

BULGULAR ve SONUÇ
Araﬂt›rma örneklemini oluﬂturan hastalar›n 48.72
± 14.12 yaﬂ ortalamas›yla %79.5’inin kad›n ve %53.
1’inin ilkö¤retim mezunu oldu¤u belirlenmiﬂtir. RA
hastal›k süresi ortalama 10.43 ± 9.11 y›l olan hastalar›n %39.4 oran›nda TAT yöntemleri hakk›nda bilgisi oldu¤u ve %49.0 oran›nda bu yöntemleri uygulad›¤› saptanm›ﬂt›r. TAT yöntemlerini uygulayan hastalar taraf›ndan en s›kl›kla kullan›lan ilk 3 yöntem;
%20.4 a¤›zdan al›nan bitkiler, %16.1 besin destekleri, %15.5 vitamin ve mineral destekleridir. Uygulanan yöntem/yöntemlerin %59.9 oran›nda a¤r›,
%14.7 oran›nda halsizlik-yorgunluk ve %10.8 oran›nda sabah tutuklu¤u ﬂikayetleri için uyguland›¤›
görülmüﬂtür. Hastalardan %39.5’i denemek istedi¤i
ve %30.3’ü daha do¤al oldu¤u için bu yöntem/yöntemleri tercih ettiklerini belirtmiﬂtir. TAT yöntemini
kullan›m s›ras›nda yan etki yaﬂama oran› %10.9 olarak bulunmuﬂtur. Yap›lan analizde TAT yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olma ile TAT yöntemlerini
kullanma durumu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r (X2: 108. 66; p= 0.000).
Sonuç olarak; çal›ﬂma sonuçlar›m›z literatürde
bildirilen TAT yöntemlerini kullan›m prevelans› ile
benzerlik göstermektedir. RA’li hastalar hastal›klar›n›
tedavi etmek ve kendilerini daha iyi hissetmek için
TAT yöntemlerini kullanmaktad›rlar.
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